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Forord
Denne tiltaksanalysen er utarbeidet som en del av arbeidet med gjennomføringen av den
nye Vannforskriften av 15.12.2006. I forskriften legges det opp til en ny økosystembasert
vannforvaltning. I tillegg defineres det arbeidsoppgaver og prosesser for gjennomføringen.
Vannregionmyndigheten har valgt å gi Den Grønne Dalen i oppdrag å gjennomføre
tiltaksanalysen ihht en avtale mellom de to partene. Naturforvalter Leif Simonsen i
Naturplan er engasjert som prosjektleder og utførende fagkonsulent for tiltaksanalysen.
Den Grønne Dalen er en interkommunal samarbeidsarena for de seks kommunene Nore og
Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik, med Numedalsutvikling IKS som
sekretariat. Organisasjonen har i de senere år konsentrert seg om vannforvaltning knyttet til
Numedalslågen. Dette arbeidet startet med koordinering av overvåkning av vannkvalitet og
felles rapportering. Siden er det blir gjennomført en miljømålprosess for Lågen i 2004.
Vassdraget har også vært pilotområde for testing og gjennomføring av elementer i EUs
vannforskrift som er bakgrunnen for den norske Vannforskriften. Dette har resultert i
rapporter både på foreløpig karakterisering og foreløpig tiltaksanalyse. For gjennomføringen
av Vannforskriften ble Numedalslågen valgt ut til å være med i pulje 1. Det innebærer at
miljømålene skal være nådd innen 2015.
Gjennomføringen av denne tiltaksanalysen har pågått i perioden fra februar 2008 til 1.
november 2008 og er utført etter de føringer som er gitt i avtalen mellom
Vannregionmyndigheten og Grønn Dal og Vannforskriften med tilhørende veiledere.
Avgrensende faktorer har vært den tidsmessige og økonomiske rammen som er satt for
prosjektet. I tillegg har det vært en spesiell utfordring knyttet til at en del
veiledningsmateriell og metodisk verktøy først er blitt tilgjengelig sent i prosjektperioden.
Dette har ført til noe dobbeltarbeid eller at en del arbeid som allerede var gjennomført ble
gjort på et svakt metodisk grunnlag. Dette gjelder spesielt arbeidet knyttet til svært
modifiserte vannforekomster.
Numedalslågens nedslagsfelt er stort. Det dekker 10 kjernekommuner og 13 randkommuner.
De naturgitte variasjonene er store fra høyfjell på Hardangervidda i nordvest til svært
eutrofe innsjøer under marin grense i syd. I syd er det mange sidevassdrag med bl.a.
sjøørret. Mange av disse sidevassdragene er sterkt belastet med fysiske inngrep og
avrenning fra avløp og jordbruk, mens det i nord generelt er små belastninger. Dette
spennet i naturforhold og påvirkninger og har skapt særlige utfordringer med å skalere
omfanget av arbeidet. Vi føler likevel at denne rapporten vil svare på de oppgavene vi har
påtatt oss innenfor de rammene vi har hatt.
Vi vil takke Vannregionmyndigheten, alle involverte sektormyndigheter, kommuner og
interessegrupper for deres konstruktive deltagelse i prosessen med tiltaksanalysen.
Sandefjord 01.11.2008

Rollag 01.11.2008

……………………………
Leif Simonsen
Prosjektleder og utførende konsulent

sign.
…………………………….
Hege Jaren
Koordinator Den Grønne Dalen
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Sammendrag
Innledning
Denne tiltaksanalysen er utarbeidet som en del av arbeidet med gjennomføringen av den
nye Vannforskriften av 15.12.2006. Vannforskriftens overordnede formål er å gi rammer for
fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bruk av
vannforekomstene. For å oppnå dette skal det utarbeides og vedtas regionale
forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram med sikte på å oppfylle miljømålene.
Vannregionmyndigheten skal sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag til
dette arbeidet. Denne tiltaksanalysen utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget som
Vannregionmyndigheten trenger i sitt arbeid med den regionale forvaltningsplanen.
Målsettingen med tiltaksanalysen er å utrede hvilke tiltak som er nødvendig for å oppfylle
miljømålene som er satt for vannforekomstene i vassdraget. Tiltakene skal så langt som
mulig prioriteres ut fra kostnadseffektivitet.
Den Grønne Dalen har på oppdrag for Vannregionmyndigheten påtatt seg å utarbeide
tiltaksanalysen for Numedalslågens nedslagsfelt. Numedalsutvikling IKS har vært sekretariat
for prosjektet.
Om nedslagsfeltet
Nedslagsfeltet strekker seg fra Larviksfjorden i syd til Hardangervidda og Eidfjord kommune i
nord. Det er ca 365 km langt og 5500 km2 stort. Det er mye skog og fjell i nedslagsfeltet.
Jordbruk og befolkning er i første rekke knyttet til arealer langs elva. Kongsberg og Larvik er
de større urbane områdene i nedslagsfeltet. Goksjøvassdraget er en del av Lågens
nedslagsfelt og omfattes av tiltaksanalysen.
Nedslagsfeltet er delt inn i tre hovedområder med bakgrunn i områdetype og
miljøutfordringer. Disse er:
 Lågen oppstrøms Skollenborg.
 Lågen nedstrøms Skollenborg.
 Goksjøvassdraget.
Miljømål
Miljømålet for naturlige vannforekomster er i følge forskriften ”god økologisk og kjemisk
tilstand”. Disse begrepene referer til et nytt klassifiseringssystem for vannkvalitet som ennå
ikke er ferdig utviklet. I denne tiltaksanalysen er derfor SFTs gjeldende klassifiseringssystem
fra 1997 i hovedsak benyttet. Miljømålene for Lågen som ble satt i et eget prosjekt i 2004 er
videreført.
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Tiltakspakke Lågen oppstrøms Skollenborg
Se tabell under som viser sammenstilling og prioritering av alle miljøforbedrende tiltak som
er nødvendig for å nå målsettingene i vannforekomster oppstrøms Skollenborg.
Tiltakspakke Lågen oppstrøms Skollenborg.
Tiltak

SMVF Lågen Kjerredammen – Kongsjorden
3
Minstevannføring 1,5 m + biotoptiltak.
SMVF Uvdalselva
Biotoptiltak på utvalgte steder
SMVF Djupedal
Endret manøvrering for bedring av forhold
for fisk fra Tråen til Bergsjø
Overvåkning og kontroll av
bakteriesituasjonen ved Svene og Pikerfoss
Sum kostnader

Effekt på

Kost/effekt

Sektor/
sektormyndighet

Økologi 100%

Kostnad/
investering
(kr)
Ikke kjent

God

Økologi 100%

Ikke kjent

God

NVE
(regulant)
NVE
(regulant)
NVE
(regulant)

Økologi 100%

(Bakteriologi)

0,-

Inngår i
daglig drift
Ikke kjent

Moderat/usikker

-

Kommune

Tiltakspakke Lågen nedstrøms Skollenborg
Se tabell under som viser sammenstilling og prioritering av alle miljøforbedrende tiltak som
er nødvendig for å nå målsettingene i vannforekomster nedstrøms Skollenborg.
Legg merke til at noen utredete jordbrukstiltak ikke er med i denne sammenstillingen. Det
skyldes at nødvendige tiltak innen bakteriologi også har betydelig fosforavlastende
virkning. Denne virkningen er tilstrekkelig til at avlastingsbehovet på fosfor oppnås uten at
ytterligere jordbrukstiltak gjennomføres.
Noen jordbrukstiltak kommer likevel med ”under streken”. Dette er gjort av to grunner:
1. Det er usikkerheter knyttet til hvor sterkt bakteriologi kan benyttes som selvstendig
argument for tiltak innen avløp. EUs vanndirektiv og vannforskriften omfatter i
utgangspunktet ikke hygieniske parametere. Dersom bakteriologi som selvstendig
belastning får mindre betydning enn det vi har lagt opp til, vil det resultere i at
avløpstiltak må nedprioriteres. Dette betyr at den positive følgeeffekten med
reduksjon av fosforbelastningen fra avløp også faller bort. I så fall må man prioritere
opp de langt rimeligere jordbrukstiltakene.
2. Det er usikkerheter ved beregningene knyttet til fosfor både for avlastningsbehov og
effekter av tiltak. Dette taler for at man også bør ta med de mer kostnadseffektive
tiltakene innen jordbruk (dersom de ikke allerede er med i tiltakspakken) for å være
sikker på at man oppnår ønsket effekt.
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Tiltakspakke Lågen nedstrøms Skollenborg. Angivelse av prosent viser prosent i forhold til
avlastingsmålet. Tiltak mot eutrofi og bakteriologi er innbyrdes prioritert. Se over for avklarende
kommentarer.
Tiltak

Effekt på

Redusert og optimalisert gjødsling
uten avlingstap
Punkt- og linjetiltak i jordbruket
Kommunalt avløp
Utbedre feilkoblinger i Kongsberg
Bakteriologisk rensetrinn Sellikdalen
Utbedring v/Faret pumpestasjon Larvik
Spredt avløp – 90 % rensekrav til fosfor
Kongsberg, Lardal, Larvik
Herlandselva
Tilbakeføring til opprinnelig løp
Kulverter
Sarumselva og Hemselva
Sum kostnader
2

Jordbrukstiltak
Arealtiltak i jordbruket

1

Eutrofi 1 %?
1

Eutrofi 72 % (3,2 t)

Kostnad/
investering
(kr)
0,9 100 000,-

1

9 500 000,-

1

191 700 000,-

Eutrofi 9 % (0,4 t)
Bakterier 50 %

Eutrofi 64% (2,8 t)
Bakterier 50 %
Økologi 70 %
(fisk og
elvemusling)
Økologi 30 %
(oppgang fisk)

3

Kost/effekt

Sektor/
sektormyndighet

0,-/kg P*år

Jordbruk

150-300 kr/kg
P*år
Kr 1100 –
1500/kg P*år

Jordbruk

1 300 000,-

God

900 000,-

God

Avløp
Kommunene
Fløtingsansvarlig?
Kommune?
Stat?
Statens vegvesen

< 250 kr/kg P*år

Jordbruk

212 500 000,Avlastningsmål teoretisk nådd
Eutrofi 11 % (0,5 t)
Ikke kjent

Kr 6500/kg P*år

Avløp
Kommunene

1) Avlastningsbehov eutrofi: 4,4 tonn fosfor.
2) Ytterligere tiltak tas med ”under streken” pga usikkerheter knyttet til bakteriologi som argument for tiltak og
usikkerheter knyttet til beregningene av avlastningsbehov og effekt av tiltak.
3) Kostnadene for bakteriologisk rensetrinn i ved Sellikdalen er ikke inkludert i dette beløpet.

Avlastingsmålet på 4,4 tonn fosfor/år overoppfylles dersom alle tiltak innenfor hver
kategori gjennomføres. Ved tiltaksgjennomføring kan man derfor vurdere å redusere
gjennomføringsgraden på det minst kostnadseffektive tiltaket. For Lågen nedstrøms
Skollenborg er dette tiltak innen spredt avløp.

Tiltakspakke Goksjøvassdraget
Se tabell under for sammenstilling og prioritering av alle miljøforbedrende tiltak som er
nødvendig for å nå målsettingene i Goksjøvassdraget.
Legg merke til at en rekke utredete jordbrukstiltak ikke er med i denne sammenstillingen.
Det skyldes at nødvendige tiltak innen bakteriologi også har betydelig fosforavlastende
virkning. Denne virkningen er tilstrekkelig til at avlastingsbehovet på fosfor oppnås uten at
flere utredete jordbrukstiltak gjennomføres.
Noen jordbrukstiltak kommer likevel med ”under streken”. Se under Tiltakspakke Lågen
nedstrøms Skollenborg for begrunnelse.
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Tiltakspakke Goksjøvassdraget. Angivelse av prosent viser prosent i forhold til avlastingsmålet.
Tiltak mot eutrofi og bakteriologi er innbyrdes prioritert. Se over for avklarende kommentarer.
Tiltak

Effekt på

Redusert og optimalisert gjødsling
uten avlingstap
Heving av Goksjø med 35 cm

Eutrofi 1 %?

Kostnad/
investering
(kr)
0,-

Fortynning eutrofi

Ikke kjent

God

Kommune?

Punkt og linjetiltak i jordbruket

Eutrofi 76 % (1,6 t)

1

4 200 000,-

Jordbruk

Spredt avløp – 90 % rensekrav til fosfor
Andebu, Stokke, Sandefjord, Larvik
Sum kostnader

Eutrofi 24 % (0,5 t)
Bakterier 100 %

1

30 960 000,-

150-300 kr/kg
P*år
5900 kr/kg P*år

35 160 000,Avlastningsmål teoretisk nådd
3
Eutrofi 43 % (0,9 t)
3 650 000,-

< 300 kr/kg P*år

2

Jordbruk
Arealtiltak i jordbruket
Fangdammer

1

Kost/effekt

Sektor/
sektormyndighet

0,-/kg P*år

Jordbruk

Avløp
Kommunene

Jordbruk

1) Avlastningsbehov eutrofi: 2,1 tonn fosfor.
2) Ytterligere tiltak tas med ”under streken” pga usikkerheter knyttet til bakteriologi som argument for tiltak og
usikkerheter knyttet til beregningene av avlastningsbehov og effekt av tiltak.
3) Kostnadene ved arealtiltak er ikke kjent og ikke inkludert i den gitte kostnaden.

Samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltakspakken
For Lågen oppstrøms Skollenborg ansees tiltakspakken å ha klart størst nytte.
For Lågen nedstrøms Skollenborg er det store kostnader knyttet til tiltakene slik de er ført
opp i tiltaksanalysen, særlig til tiltakene innen spredt avløp. Det er derfor tvil om den store
kostnaden knyttet til spredt avløp kan forsvare den samfunnsøkonomiske nytten man
oppnår når man bare ser på Lågens hovedløp. Denne tvilen kan lede til at man for fosfor sin
del heller må satse på de rimeligere jordbrukstiltakene. Dersom man på spredt avløp
avgrenser tiltakene til sidebekker med høye belastninger ansees imidlertid tiltakspakken å ha
åpenbart størst nytte.
For tilbakeføring av deler av Herlandselva vurderes den samfunnsmessige nytten som
større enn kostnaden basert på dagens kunnskap.
For utbedring av kulverter i utvalgte bekker vurderes den samfunnsmessige nytten som
klart større enn kostnaden
For Goksjøvassdraget er følgende nyttevurdering gjort. Selv om det er relativt store
kostnader knyttet til tiltak innenfor bakteriologi og eutrofi vil nytten for brukerne av
innsjøene samlet sett være stor. Tiltakene innenfor spredt avløp antas å ha stor effekt på
eutrofi fordi det vil gi store reduksjoner i fosfor som er lett tilgjengelig for algevekst m.v. Den
samfunnsmessige nytten av tiltak innen spredt avløp ansees derfor som åpenbart større enn
kostnaden. Når vi også bringer inn kostnaden for punkt- og linjetiltak innen jordbruket
vurderes fortsatt samfunnsnytten som stor.
Virkemidler for å utløse tiltak
Det er etter vår vurdering virkemidler for å gjennomføre i hovedsak alle foreslåtte tiltak
bortsett fra ytterligere miljøtiltak i jordbrukstiltak.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og målsettinger
Den 15.12.2006 ble ”Forskrift for rammer om vannforvatning” (Vannforskriften) fastsatt.
Med dette ble EUs Rammedirektiv for vann implementert i norsk rett.
Vannforskriftens overordnede formål er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal
sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bruk av vannforekomstene.
For å oppnå dette sier § 1 i forskriften at det skal utarbeides og vedtas regionale
forvatningsplaner med tilhørende tiltaksprogram med sikte på å oppfylle miljømålene, og
sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.
Tiltaksanalyser for det enkelte vannområde utgjør kunnskapsgrunnlaget for de regionale
forvaltningsplanene.
Målsettingen med tiltaksanalysen er å utrede hvilke tiltak som er nødvendig for å oppfylle
miljømålene som er satt for vannforekomstene i vassdraget. Tiltakene skal så langt som
mulig prioriteres ut fra kostnadseffektivitet.
Det vises for øvrig til Vannforskriften og Veileder i arbeidet med miljøtiltak
(Direktoratsgruppa 2007) for nærmer detaljer om bakgrunn og målsettinger.
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1.2 Beskrivelse av vannområdet
Vannområde Numedalslågen består av hele nedslagsfeltet til Numedalslågen inklusive
Goksjøvassdraget. Nedslagsfeltet er om lag 365 km langt og strekker seg fra Larvik by i
Vestfold i syd til Hardangervidda og Eidfjord kommune i Hordaland i nordvest (se Figur 1).
Nedslagsfeltet har en størrelse på ca 5500 km2.

Figur 1. Vannområde Numedalslågen market som lyst brunt område fra Larvik i syd. Andre fargede
kartfigurer er andre vannområder som er med i første planperiode.

Vannområdet omfatter 10 kjernekommuner med hele eller betydelige deler av sitt areale
innenfor nedslagsfeltet. Disse er Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal
Larvik, Andebu, Stokke og Sandefjord. I tillegg er det 13 randkommuner som har mindre
arealer i ytterkanten av nedslagsfeltet. Vannområdet ligger i hovedsak i Buskerud og
Vestfold fylker, men berører også Hordaland og Telemark fylker. Figur 2 viser vannområdet
med aktuelle kjernekommuner, noen stedsnavn og en rekke vannforekomster.
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Figur 2. Vannområde Numedalslågen med ”kjernekommuner”, aktuelle stedsnavn og noen av
vannforekomstene (blått).

Figur 3 viser vannområdet karakterisert etter områdetyper. I nordvest er det
Hardangervidda og høyfjell som dominerer. I dalene der det er jordbruk og bebyggelse er
området karakterisert som Lågen over marin grense. Området er identifisert som egen
kartfigur fordi de løsmassene stammer fra morener og glasifluviale avsettinger. Dette er i
sterk grad med på å definere jordbruksriften og deres mulige belastning på
vannforekomstene. Videre gir det grunnlag for god infiltrasjon for mange spredte
avløpsanlegg. På fjellene og åsene på begge sider av Lågen er det i hovedsak skog. Her er det
lite bebyggelse og i all hovedsak naturlige belastninger til vann og vassdrag. Det er imidlertid
noen hyttefelt som kan gi målbare belastninger i lokale vannforekomster.
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Figur 3. Områdetyper i vannområde Numedalslågen.

Ved Skollenborg i Kongsberg ligger marin grense. De marine avsetningene i dalbunnen og
langs Lågen syd for Skollenborg gir mulighet for en jordbruksdrift som kan ha større
påvirkning på Lågen og sidevassdragene i form av større fare for erosjon fra jordbruket og
ras fra elvekantene. Videre er det generelt mindre løsmasser med god resipient- og
rensekapasitet for spredt avløp. Goksjøvassdraget er et typisk jordbruksområde på marine
leiravsetninger med i hovedsak spredt bebyggelse, spredt avløp og flere eutrofe innsjøer.
Urbane områder er i første rekke Kongsberg by og de deler av Larvik by som drenerer mot
Lågen.

Side 11

Tiltaksanalyse for Numedalslågens nedslagsfelt

1.3 Konklusjoner fra karakteriseringen og vesentlige spørsmål.
Konklusjon er fra karakteriseringen
Store deler av Lågen samt en del vesentlige sidevassdrag og bekker har vært godt overvåket
over lang tid. Dette førte til at karakteriseringen for disse i hovedsak ble et arbeid med å
overføre kjent kunnskap til karakteriseringsverktøyet i Vann-nett. En rekke bekker og
sidevassdrag var det svært lite informasjon om. Her ble det gjort en rekke
ekspertvurderinger om situasjonen. Under karakteriseringsprosessen kom utfordringene
med de større hyttefeltene og deres mulige belastninger i form av spredt avløp opp som et
tema.
Karakteriseringen viste i hovedsak følgende forhold:
 Jordbrukets påvirkning av vassdraget er av betydning først fra Skollenborg
(Kongsberg) og sydover.
 Spred avløp er av større betydning først fra Skollenborg og sydover. Belastningen fra
spredt avløp er av stor betydning i Goksjøvassdraget.
 Kommunalt avløp er i første rekke en vesentlig påvirkningsfaktor fra Kongsberg og
Larvik.
 Forsurende stoffer er en belastning i flere skog- og fjellområder fra Lardal og Andebu
i syd til søndre deler av Nore og Uvdal i nord.
 Fremmede arter er i hovedsak ørekyte oppstrøms Hvittingsfoss og sandkryper i Lågen
nedstrøms Hvittingfoss. Særlig i berørte vannforekomster på Hardangevidda er
ørekyta en stor belastning.
 Hyttefelt med økende standard utgjør en fare for eutrofiering og bakteriologisk
forurensning av lokale vannforekomster.

Momenter fra vesentlige spørsmål
Fra Numedalslågens nedslagsfelt ble følgende vesentlige spørsmål trukket frem:
 Vannføring, flomfare og manøvreringsreglementet. Etter årets flom (2007) kan det
være behov for å vurdere:
o Om manøvreringsreglementet må revurderes før opprinnelig planlagt
revisjon. Det er sterke meninger, store økonomiske interesser og
motsetninger i disse spørsmålene. Dette er ikke revidert på kort tid.
Spørsmålet er om vi nå som ledd i helhetlig vannforvaltning skal fremskynde
revideringen av dette.
o Om innsatsen på forbygningsarbeid må økes for å forbygge mot ras og
erosjon. Kan være særlig aktuelt i nedre deler med marin leire (delvis
kvikkleire).
 Vannføring på tørrlagte elvestrekninger, nedstrøms demninger:
Hvordan skal vi forholde oss til slike stekninger? Skal vi definere de som sterkt
modifiserte? Eller skal vi forsøke å få til en minimumsvannføring for å få god
økologisk tilstand?
 Fjellområdene har i utgangspunktet god status og rent vann. Men hva skjer nå med
oppgradering av gamle hytter og bygging av nye. Har man god nok kontroll på disse
utslippene, eller representerer de en stor reell forurensningsfare?
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 Deler av nedslagsfeltet har sure bergarter. Deler av vassdraget har et
forsurningsproblem pga. sur nedbør.
 Biologisk mangfold:
o Lågen er nasjonalt laksevassdrag. Hvilke vannkvalitetskrav innebærer dette?
o Ivareta elvemuslingforekomstene. Hvilke tiltak kan dette innebære?
o Hvilke utfordringer innebærer forekomster av fremmede arter, som for
eksempel ørekyt?
 Jordbruket og spredte avløp langs Lågen nedstrøms Kongsberg og i Goksjøvassdraget
representerer forurensingsfare. Er innbyggere, landbruket og kommunene villig til å
gjøre nødvendige tiltak for å sikre god vannkvalitet? Hvordan angripe dette?
 Er Lågens vannkvalitet som råvann til drikkevann og som arena for friluftsliv god nok?

1.4 Om tiltaksanalysen
Fremgangsmåte
Innledningsvis i arbeidet ble det lagt opp til en tilpasset medvirkningsprosess der det ble
gjennomført møter med aktuelle kjernekommuner og sektormyndigheter. Det ble
gjennomført et innledende møte og et fellesmøte om svært modifiserte vannforekomster.
Her var aktuelle kommuner, regulanter, Vannregionmyndigheten og NVE som
sektormyndighet representert. Videre ble det gjennomført et fagmøte om jordbruk. Her
deltok aktuelle kommuner, Vannregionmyndigheten og representanter fra Fylkesmannens
landbruksavdeling i Vestfold og Buskerud. Prosjektleder har også deltatt i en to dagers
Workshop om tiltaksanalyser i Stjørdal. I tillegg er arbeidet presentert i et internt fagmøte
hos Fylkesmannen i Vestfold og et møte om tilskuddsutforming i jordbruket hos Statens
landbruksforvaltning i Oslo. Disse møtene har gitt verdifulle diskusjoner og innspill til
tiltaksanalysen. Det er også gjennomført et separat møte med Vannregionmyndigheten der
visse aspekter ved analysen ble diskutert og gjennomgått. Øvrige brukerinteresser og
interessegrupper er informert om prosjektet og oppfordret til å gi innspill gjennom oppslag i
media. Dette har bl.a. resultert i et konstruktivt møte, befaring og innspill fra en
grunneiergruppering i Veggli.
I tillegg til omfattende møtevirksomhet er det gjennomført en rekke befaringer særlig
knyttet til arbeidet med svært modifiserte vannforekomster. Det er også samlet ny
informasjon gjennom nye rapporter fra vannområdet.
Med dette som bakgrunn er selve tiltaksanalysen skrevet. Den 16. oktober 2008 ble et utkast
til tiltaksanalyse sendt til alle aktuelle parter og den 27. oktober 2008 ble det avholdt et
åpent møte der analysen ble presentert og diskutert. I perioden fra 16. oktober frem til 31.
oktober har det kommet innspill til innholdet i tiltaksanalysen. Disse er innarbeidet i
rapporten i den grad vi har funnet det riktig og formålstjenlig. Tiltaksanalysen er oversendt
Vannregionmyndigheten 2. november 2008.
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Usikkerheter og kunnskapshull
Som det fremgår av bl.a. kapittel 6 og 7 er det gjort en rekke beregninger basert på relativt
enkle forutsettinger eller skaleringer. Dette gir usikkerheter i tallmaterialet. Det henvises
imidlertid til de aktuelle kapitlene og referert litteratur for nærmere detaljer om dette.
Det er kunnskapshull spesielt knyttet til økologisk tilstand i mange vannforekomster. Dette
er forhold som delvis vil bli avklart i løpet av 2008 da det er tatt prøver på utvalgte stasjoner
både på begroingsalger og bunndyr. Dette vil imidlertid ikke komme med som grunnlag til
denne tiltaksanalysen.
For en rekke vannforekomster finnes det mer detaljert informasjon. Dette kunne gitt en mer
detaljert tiltaksanalyse for disse vannforekomstene. Dette gjelder i første rekke sidevassdrag
til Lågen i Larvik, Lardal og Kongsberg kommuner. På grunn av tidsmessige og
skaleringsmessige utfordringer er det valgt å dekke slike vannforekomster generelt. Når man
skal i gang med tiltak er det aktuelt å gjøre mer detaljerte analyser og planlegging av hvilke
tiltak som må gjennomføres i den enkelte vannforekomst.
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2 Miljømål og miljøtilstand i vannområdet
2.1 Vanntyper og miljøtilstand
Vannområdet har om lag 300 vannforekomster fra klare høyfjellssjøer på Hardangervidda til
sterkt eutrofe innsjøer i lavlandet under marin grense og nær kysten. Vi finner det ikke
hensiktsmessig å liste opp alle disse vannforekomstene i denne rapporten, men henviser til
internettløsningen http://vann-nett.nve.no for tilgang til kart og informasjon om de enkelte
vannforekomstene. Videre er det også laget løsninger i Vann-nett der man får oppdaterte
rapporter om alle vannforekomster i vannområdet se (http://vannnett.nve.no/rapport/ReportBrowser.aspx).

2.2 Miljømål
Kjemiske og bakteriologiske mål
Miljømålene for vannforekomstene i nedslagsfeltet er i utgangspunktet satt ut fra SFT
veiledning 97:04 ”Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann” (se Tabell 1). Dette skyldes at det
nye økologiske klassifiseringssystemet ble tilgjengelig for sent i forhold til arbeidet som her
er gjort. I tillegg mangler det nye systemet ennå en rekke avgjørende parameter på viktige
elvetypen i nedslagsfeltet. Dermed har det ikke vært mulig å få fornuftige klassifiseringer på
mange av elvene. Det nye klassifiseringssystemet slik det så ut i 1. oktober 2008 er imidlertid
benyttet på Goksjø. Her ser vi at tilstandsklassen bedres et hakk fra ”Svært dårlig” til ”Dårlig”
i forhold til SFTs gamle system (SFT 1997).
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Tabell 1. Tilstandsklasser etter SFTs veileder 97:04 “Klassifisering av miljøkvalitet I ferskvann”

Miljømålene for Lågens hovedløp er satt gjennom en miljømålprosess som ble kjørt av Den
Grønne Dalen i 2004. De seks kommunene fra og med Nore og Uvdal til og med Larvik var
med på denne prosessen. Miljømålene ble den gangen satt med henblikk på EUs
vanndirektiv og de parametergrenser man da antok ville bli kravene i det kommende nye
systemet for klassifisering av miljøtilstand.

Side 16

Tiltaksanalyse for Numedalslågens nedslagsfelt

Tabell 2 gir en skjematisk oversikt over miljømålene for kjemiske og bakteriologiske
parametere i vannforekomstene i Numedalslågens nedslagsfelt. Legg merke til at
miljømålene på fosfor for deler av Lågen er satt til ”Meget god tilstand” som er strengere
enn vannforskriftens minimumsmål som er ”God tilstand”. Miljømålene er også vist i Figur 4
og Figur 5.
Tabell 2. Skjematisk oversikt over kjemiske og bakteriologiske miljømål for vannforekomstene i
Numedalslågens nedslagsfelt. Fargekode indikerer aktuell fargekode fra det aktuelle
klassifiseringssystemet.

Vannforekomst/område
Lågen og Uvdalselva oppstrøms
Skollenborg
Tunhovdfjorden

Fosfor
(mg P/l)
≤7
≤7

Lågen fra Svene til Skollenborg

≤7

Alle sidevassdrag til Lågen
oppstrøms Skollenborg
Lågen nedstrøms Skollenborg

≤7

Alle sidevassdrag til Lågen
nedstrøms Skollenborg
Goksjøvassdraget
(innsjøer og elver)

≤ 11
≤ 11
≤ 19

Bakterier (TKB/100 ml)
< 50 generelt
< 20 v/jordvanning
<5
< 100 generelt
< 20 v/jordvanning
< 50 generelt
< 20 v/jordvanning
< 100 generelt
< 20 v/jordvanning
< 100 generelt
< 20 v/jordvanning
< 100 generelt *
< 20 v/jordvanning *

Klassifiseringssystem
SFT 1997
SFT 1997
SFT 1997
SFT 1997
SFT 1997
SFT 1997
Vannportalen
oktober 2008

* Ikke funnet klassegrenser i det nye klassifiseringssystemet.

Økologiske miljømål
I Numedalslågens hovedløp ble det i miljømålprosessen (Simonsen 2005a) også satt
økologiske mål.
Laks og andre fiskearter
Målene for laks og andre fiskearter er som følger:
 Vannmengde, vannkvalitet og miljøkvalitet i og langs Lågen skal være slik at det
opprettholdes gode bestander av laks og andre naturlig forekommende fiskearter i
vassdraget.
 Ovenfor lakseførende strekning skal vannmengde, vannkvalitet og miljøkvalitet i og
langs Lågen være slik at det opprettholde gode bestander av de naturlig
forekommende fiskearter.
Elvemusling
Mål for elvemusling:
 Det skal være en levedyktig og reproduserende bestand av elvemusling i Lågens
hovedløp.
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Det er ikke formulert økologiske miljømål for andre vannforekomster utover de som er
beskrevet for svært modifiserte vannforekomster (se kapittel 2.4). Det bør imidlertid
formuleres økologisk miljømål på elvemusling for deler av Goksjøvassdraget, da det er kjente
forekomster av elvemusling i utløpselva nedstrøms samløpet med Svartåa samt kjente, men
ikke undersøkte forekomster nær Andebu sentrum.

2.3 Miljøtilstand
2.3.1 Numedalslågen
Kjemisk og bakteriologisk tilstand
Når det gjelder forurensning i Numedalslågen viser resultatene fra tidligere miljømålarbeid
(Simonsen 2005a) og fullkarakteriseringen at det særlig er fosforbelastningen og den
bakterielle belastningen som stedvis er for høy. Figur 4 viser belastningen av fosfor og Figur
5 for bakterier fra Uvdalselva og Numedalslågen ned til utløpet ved Larvik.

Figur 4. Fosforverdier for forskjellige år i Uvdalselva og Numedalslågens hovedløp fra 2001 til 2007.
Kilde: Overvåkning av Numedalslågen 2007 (Eurofins 2008).
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Figur 5. Bakteriebelastning i Uvdalselva og Numedalslågens hovedløp 2001 til 2007. Tallene viser
90-persentilen. Kilde: Overvåkning av Numedalslågen i 2007 (Eurofins 2008).

Økologisk tilstand
Miljømålene som ble satt i miljømålprosjektet for laks og andre lokale fiskebestander ansees
generelt som nådd.
Undersøkelser av elvemusling i Lågen (Simonsen 2005c, Aasestad og Simonsen 2008a) viser
stedvis en svært god bestand med god rekruttering. Populasjonen er estimert til 19 millioner
individer. Dette utgjør om lag 14 % av totalbestanden i Norge og 11 % av bestanden i
Europa. Miljømålene satt for elvemusling i Lågen ansees i hovedsak også som nådd, men det
er tegn som tyder på at bestanden på enkelte stasjoner i elva er utsatt for negative
miljøpåvirkninger.
Forekomsten av elvemusling er også undersøkt i Storelva som er innløpselv til Åsrumvannet
og drenerer vann fra Goksjøvassdraget og Svartåasystemet (Simonsen og Ribsskog
Johansson 2008). Her ble det funnet en liten forgubbet bestand uten nyere rekruttering. Det
er ikke satt økologiske miljømål for denne vannforekomsten, men vannkvaliteten og/eller
fysiske forhold på denne strekningen er lite tilfredsstillende.
Det er tatt nye biologiske prøver på bunndyr og påvekstalger på en rekke stasjoner i
vassdraget i 2008, men resultatene er ennå ikke klare. Disse er derfor ikke holdt opp mot de
økologiske målsettingene i det nye klassifiseringssystemet.

2.3.2 Goksjøvassdraget
For Goksjø finnes det fire rapporter om vannkvaliteten fra ca 1980 og frem til 2004. Den siste
rapporten har også med vannkvalitetsdata fra større elver og vann i resten av Goksjøs
nedslagsfelt. Figur 6 viser et oversiktskart over Goksjøvassdraget med navn på sentrale vann
og elver samt markering av stasjoner for vannprøver.
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Figur 6. Goksjøvassdraget med navn på sentrale innsjøer og elver. Stasjoner for vannprøver
markert med rød trekant.
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Tabell 3 viser vannkvaliteten i Goksjø i 2004 med tilstandsklassene etter SFTs
klassifiseringssystem for vannkvalitet (SFT 1997). Vannkvaliteten i tidligere undersøkelser
ligger på samme nivå som tabellen viser.
Tabell 3. Tilstandsklasser etter SFTs klassifiseringssystem (SFT 1997) for vannkvaliteten på 4
stasjoner i Goksjø i 2004. Tilstanden er tilnærmet lik for årene fra ca 1980. Kilde: Goksjøvassdraget
2004 – Vannkvalitet (Hansen 2005a).

Gallisvannet, Stålerødvannet og Askjemvannet ligger i Andebu kommune og oppstrøms
Goksjø. Tabell 4 viser vannkvaliteten i disse i 2004 med tilstandsklassene etter SFTs
klassifiseringssystem for vannkvalitet (SFT 1997).
Tabell 4. Tilstandsklasser etter SFTs klassifiseringssystem (SFT 1997) for vannkvaliteten i
Gallisvannet, Stålerødvannet og Askjemvannet (vann i Goksjøvassdragets nedslagsfelt) i Andebu
kommune i 2004. Kilde: Goksjøvassdraget 2004 – Vannkvalitet (Hansen 2005a).
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Storelva renner gjennom Andebu, Stokke og Sandefjord kommuner og munner ut i Goksjø.
Elva drenerer bl.a. Stålerødvannet og Askjemvannet. I dette feltet er det mye jordbruk og
spredt bebyggelse. Tabell 5 viser vannkvaliteten med tilstandsklasser i 2004 etter SFTs
klassifiseringssystem for vannkvalitet (SFT 1997).
Tabell 5. Tilstandsklasser etter SFTs klassifiseringssystem (SFT 1997) for vannkvaliteten på 3
stasjoner i Storelva (munner ut i Goksjø) i 2004. Kilde: Goksjøvassdraget 2004 – Vannkvalitet
(Hansen 2005a).

Skorgeelva ligger i hovedsak i Andebu kommune. Den drenerer i hovedsak skogsområder,
men det finnes også litt jordbruk og noe spredt bebyggelse. Elva munner ut i Goksjø. Tabell 6
viser vannkvaliteten i 2004 med tilstandsklasser etter SFTs klassifiseringssystem for
vannkvalitet (SFT 1997).
Tabell 6. Tilstandsklasser etter SFTs klassifiseringssystem (SFT 1997) for vannkvaliteten på 4
stasjoner i Skorgeelva (munner ut i Goksjø) i 2004. Kilde: Goksjøvassdraget 2004 – Vannkvalitet
(Hansen 2005a).
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Sidevassdrag til Lågen
I overvåkningsrapporten fra Numedalslågen med sidevassdrag for 2007 (Eurofins 2008)
fremkommer det en rekke data fra sidevassdrag i Rollag, Flesberg, Kongsberg og Larvik
kommuner. Resultatene er vist i Tabell 7. Stasjonene er vist i kart i Figur 7.
Tabell 7. Vannkvalitet i sidevassdrag til Numedalslågen. Fargekoder etter SFT 1997 (se Tabell 1).
Nr
Bekk /elv
Bakterier
Fosfor
(90 persentil)
(µg/l)
(E. coli/100 ml)
Rollag kommune
1
Svartlivegen 1
0
3,7
2
Svartlivegen 2
2
3,4
3
Persbuåa
0
3,9
4
Oppstrøms Persbukrysset
0
6,4
5
Sundtjernåa
4
4,5
6
Myrefjell
4
6,5
7
Sagstuåa
0
3,7
Flesberg kommune
8
Lyngdalselva 1
1
4,9
9
Lyngdalselva 2
1
4,6
10
Holmevatnet innløp
2
5,7
11
Ådalselva
2
3,5
Kongsberg kommune
12
Jondalselva nedstrøms
39
4,9
13
Dalselva oppstrøms
10
5,1
14
Dalselva nedstrøms
19
5,2
15
Kobberbergselva oppstrøms
0
3,6
16
Kobberbergselva nedstrøms
13
3,6
17
Kjørstadelva
24
3,3
18
Spitenenga
465
14
19
Øyenlågen innløp
231
8,5
20
Øyenlågen utløp
165
8,0
21
Evju Hostvedt
366
26
22
Sending, Bente
227
13
23
Støleelva, Passebekk
131
6,8
24
Reineelva
232
9,4
25
Gravdalsbekken
208
16
Larvik kommune
26
Haugselva
162
10,8
27
Rimstadelva
230
20
28
Neselva
567
29
29
Gylna
445
58
30
Åsrumvassdraget
139
17
31
Hagtvedtbekken
330
34
32
Ulvedalsbekken
712
49
33
Rauanbekken
829
71
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Figur 7. Oversiktskart over steder der det tas vannprøver i Lågens hovedløp (røde prikker) og
sidevassdrag (grønne trekanter). Goksjøvassdraget vises på eget kart.
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2.4 SMVF – kandidater og miljømål
2.4.1 Generelt
Omfanget av å vurdere miljømål for alle foreslåtte kandidater til SMVF i Numedalslågen er
betydelig. Som man kan se i Tabell 8 (lenger ned) er det 30 elvestrekninger og 13
innsjøer/magasiner som er identifisert som kandidater til SMVF. For å komme i havn med
tiltaksanalysen innenfor rammene ble det derfor i møte med Vannregionmyndigheten,
kommunene og regulantene besluttet å fokusere spesielt på fire SMVFer i denne omgang.
De fire utvalgte forekomstene er:
 Sønstevatn med utløpselv (Nore og Uvdal kommune).
 Terskelstrekning i Numedalslågen fra Rødbergdammen til Norefjorden, (Nore og
Uvdal kommune).
 Strekning fra Kjerredammen til Kongsjorden (Rollag kommune).
 Gjuva/Vrengja – flere elver og vann (Flesberg kommune).
Etter at 4 av 5 møter og 2 av 3 befaringer var gjennomført kom et forslag til veileder på
fastsetting av miljømål for SMVF m.m. datert 03.09.2008. Ytterligere klargjøringer av den
metodiske delen rundt SMVF ble gjennomgått på en Workshop i Oslo den 13. og 14. oktober
2008. De seneste metodiske avklaringene er implementert så langt det har vært mulig uten
å gjennomføre nye befaringer og møter med regulanter og andre aktører.

2.4.2 Forslag til kandidater til SMVF
Vi har tatt utgangspunkt i de vannforekomster som lå inne som SMVF i Vann-nett etter
grovkarakteriseringen (uendret i fullkarakteriseringen). Alle innsjøforekomstene er
videreført som SMVF. En del av bekkene/elvene som var oppført som SMVF manglet
åpenbart noen deler av elvestrekningen for å bli komplette. Disse er rette opp i Vann-nett og
lagt til i vårt forslag til SMVF.
Storelv og Skorgeelva i Goksjøvassdraget var lagt inn som SMVF i den foreløpige
karakteriseringen for å få testet om utrettede og senkede jordbrukselver/bekker ville falle
inn under SMVF-kategorien (Gunnar Kleven pers. medd.1). Det har vært diskusjon med
Vannregionmyndigheten (VRM) om disse vannforekomstene skal karakteriseres som SMVF
eller ikke. VRM har hevdet at de bør karakteriseres som SMVF. I SMVF-veilederen av
03.09.2008 side 9 er det en sjekkliste for vannforekomster der man er i tvil om de er SMVF.
Etter kontroll opp mot denne listen mener vi de ikke kvalifiserer til SMVF da en beskrivelse
av GØP for disse havner på et nivå som vi mener er likt ”god økologisk tilstand”. Miljømålet
for naturlige vannforekomster kan altså oppnås selv med de modifiseringene som er gjort. Vi
foreslår derfor ikke Skorgeelva og Storelva som kandidater til SMVF. Se for øvrig opplisting
under for endringene i SMVF som er gjort i forhold til den foreløpige karakteriseringen.
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Gunnar Kleven, Fylkesmannen i Vestfold.
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Vannforekomster som er tatt ut av kategorien SMVF:
 Storelv i Goksjøvassdraget. Utrettet elv ifm. siste senking av Goksjø ca 1965.
Formålet var å gi mindre flom og bedre arrondering i jordbruket. Foreslås tatt ut av
kategorien SMVF da vår vurdering er at elva kan oppnå ”god økologisk tilstand”.
 Skorgeelva i Goksjøvassdraget. Utrettet elv ifm siste senking av Goksjø. Formålet var
å gi mindre flom og bedre arrondering i jordbruket. Foreslås tatt ut av kategorien
SMVF da vår vurdering er at elva kan oppnå ”god økologisk tilstand”.
Vannforekomster som er lagt inn som SMVF utover tidligere innlagte vannforekomster:
 Elvestrekningen mellom Pålsbufjorden og Tunhovdfjorden. Tidvis tørr. Antagelig
uteglemt i grovkarakteriseringen.
 Uvdalselvi fra Fønnebufjorden til møte med Smådøla. Denne er for det meste tørr
uten minstevannføring og klart en SMVF. Antagelig uteglemt i første
grovkarakterisering.
 Nedre del av Borgåi. Antagelig uteglemt i første grovkarakterisering.
 Nedre del av Ølmåsåi. Antagelig uteglemt i første grovkarakterisering.
 Nedre del av Rødungselvi. Antagelig uteglemt i første grovkarakterisering.
 Lågen oppstrøms dammen i Hvittingfoss. Vurdert som SVMF på lik linje som
Nybrufoss og Skollenborg.
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Tabell 8 gir en oversikt over vannforekomster som foreslås som kandidater til SMVF. Disse er
også vist i påfølgende oversiktskart (Figur 4).
Tabell 8. Oversikt over kandidater til svært modifiserte vannforekomster (SMVF) i Numedalslågens
nedslagsfelt.
Nr
1

Innsjø/magasin
Halnefjorden

Elv
Sleipa (fra Halnefjorden)

2

Rødungen

Rødunselvi (opprinnelig fra Rødungen)

3

Pålsbufjorden

Lågen (mellom Pålsbufjorden og Tunhovdfjorden)

4

Tunhovdfjorden

Smådøla

5

Sønstevatn

Lågen (Tunhovdfjorden-Sporan bru)

6

Fiskeløysen

Borgåi

7

Kyrkjevatnet

Økta

8

Hånavatnet

Ormtjørnbekken

9

Hoppestadvatnet

Tøddøla/Uvdalselvi

10

Mjovatnet

Krukåe/Jønndalsåe

11

Sandvatnet

Imingbekken

12

Våtvatnet

Ølmøsåi

13

Hajeren

Løingardåi

14

Tverråi

15

Uvdalselva (Fønnebufjorden - Rødberg)

16

Rødbergdammen (Uvdalselva)

17

Uvdalselva (Rødbergdammen – Sporan bru)

18

Lågen (Rødberg-Norefjorden)

19

Lågen (Kjerredammen-Kongsjorden)

20

Lågen (Djupedal)

21

Gjuva (mellom Fiskløysen og Kyrkjevatnet)

22

Gjuva (mellom Kykrjevatnet og Hånavatnet)

23

Gjuva (fra Hånavatnet til elv fra Bjørvatnet)

24

Elv fra Bjørvatnet (Fra Bjørvatnet til Gjuva)

25

Vrengja

26

Høymyrelva

27

Lågen (Pikerfoss)

28

Lågen (Kongsberg-Skollenborg)

29

Lågen (Hvittingfoss)

30

Reineelva (opprinnelig fra Hajeren)
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Figur 8. Forslag til kandidater til SMVF I Numedalslågens nedslagsfelt.
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2.4.3 Metode for fastsetting av miljømålet GØP
Vi har benyttet metodikken beskrevet i ”Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster
(SMVF)” (Utkast til nasjonal metodikk som skal inn i SMVF veileder, høringsdokument,
03.09.2008) i arbeidet med å foreslå miljømål. Figur 9 gir en skjematisk oversikt over prosess
og momenter for å finne miljømålet ”godt økologisk potensiale” (GØP).

Trinn 1: Dagens miljøtilstand (karakterisering) og
forslag til miljømål i lokal tiltaksanalyse
Trinn 2: Vurdering av avbøtende tiltak
Finnes det avbøtende tiltak som ikke
allerede er gjennomført?
Nei
Dagens miljøtilstand
= godt økologisk potensial

Ja
Ved vurdering av hvert tiltak, blir alle punkter nedenfor oppfylt?
A. Gir økologisk forbedring
B. Har virkemidler for gjennomføring i planfasen
C. Gir ikke vesentlige negativ konsekvens for vannbruken
D. Går ikke vesentlig utover miljøet generelt
Ja

Nei

Tiltaket danner grunnlaget
for GØP

Tiltaket danner ikke
grunnlaget for GØP

Trinn 3: Vurder økologisk effekt av tiltakene

Trinn 4: GØP beskrives som effekten av tiltakene
Ev. trinn 5: Vurder unntak fra miljømålet
Figur 9. Trinnvis prosess for utarbeidelse av miljømålet “godt økologisk potensiale” (GØP). Hentet
fra ”Utkast til nasjonal metodikk som skal inn i SMVF veileder, høringsdokument, 03.09.2008”.

For punkt A i trinn 2 i figuren har vi laget en trinnvis modellen gitt i Tabell 9 for å vurdere om
tiltaket gir en vesentlig økologisk forbedring.
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Tabell 9. Trinnvis modell for vurdering av om et tiltak gir økologisk forbedring i en bekk eller elv
som er klassifisert som SMVF.

Trinn
Trinn 1

Trinn 2
Trinn 3

Trinn 4

Beskrivelse
Ikke permanent levested får
påvekstalger eller bunndyr

Kommentar
Bekken/elva er tørr. Det er ikke
økologiske elementer knyttet til vann da
det ikke er tilstrekkelig stabil vannføring.
Permanent levested for
Tilstrekkelig vannføring til permanente
påvekstalger og bunndyr
leveforhold for påvekstalger og bunndyr.
Gyte- og oppvekstmuligheter for Elva har ikke områder som er dype/store
fisk (ørret), men ikke
nok til at ørret skal vokse ut over ca 25
leveområder for fisk større enn
cm størrelse.
ca 25 cm
Gyte- og oppvekstmuligheter for Elva har områder som er dype/store nok
fisk (ørret) samt leveområder
til at ørret skal vokse ut over ca 25 cm
for fisk større enn 25 cm.
størrelse.

For punkt B i trinn 2 er den refererte metodikken fraveket noe. I metodikken står det i korte
trekk at konsesjonen må komme opp til revisjon i planperioden hvis man skal kunne beskrive
et miljømål som går ut over det man kan få til innenfor gjeldende konsesjon. Det er betydelig
diskusjon mellom miljøvernmyndighetene og NVE/OED på dette punktet.
Vannregionmyndigheten har derfor signalisert at vannområdene kan fravike dette punktet i
vurderingene av GØP.
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2.4.4 Miljømål for de utvalgte SMVFene
2.4.4.1 Sønstevatn
Figur 10 gir et oversiktsbilde over Sønstevatn og Ølmåsåi med dam (lilla strek) og
overføringstunell (svart strek).

Figur 10. Oversikt over Sønstevatn og utløpsbekken Ølmåsåi som er karakterisert som SMVF
(oransje) samt overføringstuneller (svart strek), vanninntak (rød prikk) og dam (lilla strek).

Faktaopplysninger
Inngrep
Effekt
Regulering/vannføring
Gjennomførte miljøtiltak
Konsesjon

Vann oppdemt i utløpet. Kraftverk: Uvdal I
Regulert og eksponert strandsone.
Reguleringshøyde: 31.1 meter.
Fiskeutsettingspålegg, men midlertidig stanset fra 2007 og i 5 år
fremmover fordi ikke behov.
Konsesjon gitt 1961. Kan tas opp til revisjon 2011/2014 (NVE).

Vurderinger rundt GØP
Fisket i vannet oppleves i dag som ganske godt. Fylkesmannen har vurdert at det ikke er
behov for utsetting av fisk og har midlertidig stanset utsettingspålegget i en periode på 5 år
fra 2007. Vår vurdering er at det ikke finnes vesentlige avbøtende tiltak som ikke allerede er
gjennomført. Miljømålet må derfor ihht SMVF-veileder datert 03.09.2008 beskrives som
dagens miljøtilstand.
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Forslag til miljømål - GØP
Magasinet skal ha en god bestand av ørret over 25 cm. Ørretbestanden bør være
selvrekrutterende, men støtteutsetting av ørret kan skje etter behovsvurdering. Kjemisk og
bakteriologisk vannkvalitet skal minimum tilfredsstille kravene til god tilstand ihht det nye
klassifiseringssystemet.
Måloppnåelse
Miljømålet ansees som nådd.
Tiltak
Det bør gjennomføres prøvefiske i 2011 for å sjekke at bestanden ikke trenger
støtteutsetting av ørret. Videre bør det gjennomføres revisjon av konsesjonsvilkårene for
mer detaljert vurdering/oppdatering av miljøtiltak.
2.4.4.2 Ølmøsåi
Se kartfigur i kapittelet over for plassering elvestrekningen.
Faktaopplysninger
Inngrep
Effekt
Regulering/vannføring
Gjennomførte miljøtiltak
Konsesjon

Vann overført til Uvdal I
Ca 3.8 km påvirket fra Sønstevatndammen til Uvdalselva.
Ingen minstevannføring.
Ingen.
Konsesjon gitt 1961. Kan tas opp til revisjon 2011/2014 (NVE).

Vurderinger rundt GØP
Dagens økologiske tilstand er forekomst av noe påvekstalger og bunndyr, men ikke fisk
bortsett fra eventuelle enkeltindivider i nedre deler mot Uvdalselva. Det er i dag ikke
minstevannføring ut av dammen, men det er en liten lekkasje som kanskje gir en liter i
sekundet i første del av bekken. Bekken renner etter om lag 300 meter over i et ganske bratt
terreng. De siste 700 meter mot Uvdalselva blir noe flatere og har mindre fall. Vannføringen
oppleves som liten i nedre deler da det er lite tilførsel av vann fra restfeltet. Avbøtende tiltak
som kan gi en økologisk forbedring er påslipp av mer vann i kombinasjon med
biotopforbedrende tiltak i de nedre delene av elva. Dette kan løfte det økologiske nivået til
at de nedre deler av elva kan funger som gyte- og oppvekstareal for ørret. De
biotopjusterende tiltakene (terskler og konsentrering av vannstøm) vil imidlertid måtte bli
betydelige. Samtidig må det antagelig en god del ”nytt” vann til for å oppnå det nye
økologiske nivået med fisk. Et annet aspekt er at det ikke er noen tappeordning i dammen
som gjør det lett å tilføre litt mer vann. Man kan dermed få betydelige kostnader knyttet til å
heve det økologiske nivået opp til at de nedre deler blir fiskeførende. I sum vurderes
tiltakene å ikke være realistiske, særlig når man ser denne elva i sammenheng med de andre
elvene som er berørt av reguleringen. Vår vurdering er at det vil være bedre å legge
ressursene i Uvdalselva. Dette kan gi en større samlet økologisk forbedring enn å sette inn
resurser for å få nedre deler av Ølmåsåi fiskeførende. Vår konklusjon blir at dagens
miljøtilstand må beskrives som ”godt økologisk potensiale”.
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Forslag til miljømål - GØP
Ølmåsåi skal ha en produksjon av bunndyr og påvekstalger knyttet til den restvannføringen
som finnes i elva. Elver skal funger som leveområde for ørret så langt dagens
vannføringsregime tillater. Kjemisk og bakteriologisk vannkvalitet skal minimum tilfredsstille
kravene til god tilstand ihht det nye klassifiseringssystemet.
Måloppnåelse
Miljømålet ansees som nådd.
Tiltak
Ingen forslag utove å gjennomføre revisjon av konsesjonsvilkårene for mer detaljert
vurdering/oppdatering av miljøtiltak.
2.4.4.3 Terskelstrekningen fra Rødbergdammen – Norefjorden,
Figur 11 gir et oversiktbilde av reguleringen mellom Rødbergdammen og Norefjorden.

Figur 11. Oversikt over strekningen Rødbergdammen - Norefjorden som er karakterisert som SMVF
(oransje) samt overføringstuneller (svart strek), vanninntak (rød prikk) og kraftverk (blå firkant).
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Faktaopplysninger
Inngrep
Effekt
Regulering/vannføring
Gjennomførte miljøtiltak
Konsesjon

Kraftverk: Nore II, Fall: 100 meter
Ca 4.5 km påvirket fra Rødbergdammen ned til Norefjorden.
Minstevannføring: 3 m3 om vinteren og 5m3 om sommeren.
Etablert celleterskler på store deler av strekningen. Etableres nå
også ifm. arbeider ved Rødbergdammen.
Ny konsesjon gitt i 2001.

Vurderinger rundt GØP
Det er ikke gjennomført biologiske undersøkelser etter at de nye celletersklene ble etablert.
Det er imidlertid sannsynlig at elva har selvrekrutterende bestander av ørret og at det også
finnes større ørret i elva. Det er meldt om fangst av ørret på over 1 kg. Etter vår vurdering er
det ikke flere realistiske tiltak som kan gjennomføres på strekningen og som kan gi vesentlig
mer økologi. Den nye konsesjonen er gitt og bare vesentlig større vannføring kunne gitt
grunnlag for mer og større fisk. Vesentlig mer vannføring ansees som urealistisk. Miljømålet
”godt økologisk potensiale” må derfor beskrives som dagens tilstand ihht metodikken i
SMVF-veileder datert 03.09.2008.
Forslag til miljømål - GØP
Elvestrekningen skal fungere som gyte- og oppvekstområde for ørret. Elva skal videre ha
oppstrøms vandringsmuligheter og fungere som leveområde for ørret over ca 25 cm.
Kjemisk og bakteriologisk vannkvalitet skal minimum tilfredsstille kravene til god tilstand ihht
det nye klassifiseringssystemet.
Måloppnåelse
Miljømålet ansees som nådd. Det er ikke gjennomført prøvefiske i elva etter at tersklene ble
bygget i 2004. Det er imidlertid meldt om fangst av fisk på over 1 kg på strekningen.
Tiltak
Det foreslås oppfølgende prøvefiske med henblikk på tetthet av ørretunger som
dokumentasjon på rekruttering for å konstatere at målet er nådd. Dette ligger allerede inne
som tiltak ved den pålagte evalueringen av tiltaket som skal skje i 2014. Det kan også se ut til
ta elvestrekningen kommer inn under NVEs forskningsprosjekt om miljøbasert vannføring.
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2.4.4.4 Strekning fra Kjerredammen til Kongsjorden
Figur 12 gir et oversiktbilde av reguleringen mellom Kjerredammen og Kongsjordene.

Figur 12. Oversikt over strekningen Kjerredammen - Kongsjorden som er karakterisert som SMVF
(oransje) samt overføringstuneller (svart strek) og kraftverk (blå firkant).

Faktaopplysninger
Inngrep
Effekt
Regulering/vannføring
Gjennomførte miljøtiltak
Konsesjon

Kraftverk: Mykstufoss, Fall: ca 60 meter
Ca 5 km elv nedstrøms Kjerredammen forbi Veggli sentrum og
frem til Kongsjorden ute minstevannføring.
Ingen minstevannføring. Vannføring bare fra mindre restfelt og
eventuelt overløp.
Ingen.
Evigvarende, men kan i særlige tilfeller tas opp til behandling
etter vannressurslovens § 28 og § 66.

Vurderinger rundt GØP
Dagens forhold er noen større og mindre kulper med tidvis ubetydelig vannføring i strykene
mellom disse. Sideelvene Nørståi, Medåi og Sønstå renner inn i Lågen syd for Veggli sentrum
og gir i nedbørs- og smelteperioder et betydelig tilskudd til vannføring i Lågen. I tørre
perioder er tilskuddet fra disse sideelvene svært lite. Elvebunnen er relativt jevn og
horisontal i tverrsnittet. Dette fører til at økt vannføring mange steder bare gir et bredt og
grunt vannspeil med små livsmuligheter for ørret større enn 25 cm. Den økologiske
miljøtilstand er noe ørret av liten størrelse i kulpene og ellers bunndyr og påvekstalger i en
smal streng der det som oftest går noe vann.
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Avbøtende tiltak som gir en vesentlig økologisk forbedring vurderes å være påslipp av
minstevannføring fra Kjerredammen og biotopjusterende tiltak på egnede steder i elveløpet.
En vesentlig økologisk forbedring vurderes her å være at elvestrekningen fungerer som gyteog oppvekstområde for ørret og at elva skal fungere som oppstrøms vandringsvei (unntatt i
fossen ved Veggli sentrum) og leveområde for ørret over 25 cm.
Dette kan man antagelig oppnå med en minstevannføring på 1,5 m3/s i kombinasjon med
biotopjusterende tiltak som konsentrering av vannstrømmen i en mindre del av
elvetverrsnittet og bygging av celleterskler. Minstevannføringen kan settes som en
kombinasjon av 2,25 m3/s om sommeren og 0,75 m3/s om vinteren. Vurderingen er basert
på visuelle observasjoner av forskjellige vannføring i elva. Dersom det ikke gjøres biotoptiltak
må antagelig minstevannføringen økes betydelig for å oppnå samme økologiske effekt.
Regulanten EB har i prosessen påpekt at påslipp av 1 m3/s i minstevannføring vil koste ca 1,5
millioner kr/år i tapte kraftinntekter med en kraftpris på 40 øre. De har i tillegg påpekt faren
for at det bygger seg opp ispropper gjennom vinteren med dertil hørende fare for flom og
annen skade ved isgang. EB har påpekt at et krafttap som følge av eventuell
minstevannføring fra Kjerredammen kan kompenseres ved endrede reguleringer ved
Djupedal og Skollenborg.
Flere grunneiere nedstrøms Rv 40-brua (Mykstu bru) har i en høringsuttalelse til vesentlige
spørsmål samt i møte og befaring fremmet ønske om fiskeførende elv igjen. De har påpekt
ønsket om vannspeil, vannføring på tørrlagte strekninger, etablering av gytekulper, rydding
langs elvebredden og flomsikring. Angående flomsikring ble det særlig påpekt at en sone på
ca 10 meters bredde av elveløpet på hver side av elva har grodd igjen med skog etter at
fløtingen sluttet og Kjerredammen ble bygget. Dette reduserer vannføringskapasiteten ved
store vannføringer og fører til flom på jordbruksarealer og fare for hus på begge sider av
Lågen. Videre ble det påpekt at naturlig oppbygging av steinurer i utløpet av Nørståi har økt
faren for flom ved at vannet presses innover de gamle flomvollene og berører arealer på
begge sider av elveutløpet.
Rollag kommune jobber med en plan for sentrumsutvikling for Veggli sentrum. Et vesentlig
moment i det arbeidet vil være elva og utnyttelsen av denne mht visuelle kvaliteter, til
turområde og som fiske- og badeplass. Det er også godkjent en reguleringsplan for bygging
av campingplass mellom Vegglig sentrum og Lågen. Også for denne vil Lågen være et
vesentlig kvalitetselement dersom den har vannføring, vannspeil og er fiskeførende.
Vår samlede vurdering er at det er vesentlige samfunnsinteresser knyttet til å få en
minstevannføring i Lågen fra Kjerredammen til Kongsjorden.
Forslag til miljømål – GØP
Elvestrekningen skal fungere som gyte- og oppvekstområde for ørret. Elva skal fungere som
oppstrøms vandringsvei (unntatt i Mykstufoss) og leveområde for ørret over ca 25 cm.
Kjemisk og bakteriologisk vannkvalitet skal minimum tilfredsstille kravene til god tilstand ihht
det nye klassifiseringssystemet.
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Måloppnåelse
Målet er ikke nådd.
Tiltak
Basert på vurderinger av vannføringer oppstrøms brua ved Rv 40 sommeren 2008 ansees
følgende tiltak som nødvendig for å oppnå målet.
 Minstevannføring på ca 1,5 m3 (for eksempel 2,25 m3/s om sommeren og 0,75 m3/s
om vinteren). Tiltaket må gjøres i kombinasjon med biotopforbedrende tiltak.
 Biotopforbedrende tiltak i strykstrekningene mellom kulpene fra Kjerredammen til
Kongsjorden. Konsentrasjon av vannstrømmen og etablering av celleterskler kan
være aktuelle tiltak. Formålet er å bedre vandringsmulighetene for fisk og samtidig gi
bedre livsmiljø for større ørret med større vanndyp enn dagens utforming av
bunnsubstratet kan gi i strykområdene.
 I forbindelse med biotopjusterende tiltak kan steinhauger som øker flomfaren flyttes.
 Hugst av trær i ytterkanten av det gamle elveløpet må gjennomføres.
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2.4.4.5 Gjuva/Vrengja – flere elver og vann
Figur 13 gir et oversiktbilde av reguleringene i Gjuva/Vrengja-systemet.

Figur 13. Oversikt over vannforekomster i Gjuva/Vrengja-systemet som er karakterisert som SMVF
(oransje) samt overføringstuneller (svart strek), vanninntak (rød prikk) og kraftverk (blå firkant).
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Faktaopplysninger
Inngrep

Effekt
Regulering/vannføring
Gjennomførte miljøtiltak
Konsesjon

En rekke oppdemminger og overføringstuneller. Gir vann til
Hølseter kraftverk (fallhøyde 70 meter) og Vrengja kraftverk
(fallhøyde 380 meter).
En rekke bekk og elvestrekninger har fått redusert vannføring.
Se kart for berørte strekninger.
Ingen minstevannføring i flere av bekkene. Vannføring bare fra
mindre restfelt og eventuelt overløp.
Utsetting av fisk i enkelte vann. Ca 3500 stk/år.
Konsesjon gitt i 1959. Kan tas opp til revisjon i 2009.

Vurderinger rundt GØP
Fiskløysen med utløpselv spesielt
Fiskløysen er demt opp. Lukene åpnes ved juletider og stenges igjen om våren. Når vannet
er fylt opp på forsommeren renner det over dammen og vannføringen i elva er naturlig frem
til lukeåpning igjen ved juletider. Det er en god del restfelt med mye myr som hjelper elva
med vann fra det tidspunkt luka lukkes til vannet renner over dammen. Videre er det i denne
tiden ofte snøsmelting som ytterligere avhjelper situasjonen mht vann fra restfeltet. Det er
derfor tvil om denne elvestrekningen tilfredsstiller kravet til SMVF. Basert på den
kunnskapen vi har i dag velger vi å la den stå som SMVF. Det må mer detaljerte studier til for
å få en endelig avklaring. Siden vi ikke kjenner den økologiske statusen i dag er det vanskelig
å si noen om GØP, men et miljømål kan være at ørret skal kunne gyte i innløpselva fra
Fiskløysen til Kyrkjevatn. Vi antar likevel at dersom man skal oppnå vesentlig økologisk
forbedring må damluka enten stå opp eller være lukket hele året. De samfunnsøkonomiske
kostnadene i form av tapt kraft er ikke kjent, men antas ikke å være svært store.
Vannene generelt
Vår kunnskap om fisk i det enkelte vann er begrenset. Det er imidlertid godt med fisk i de
fleste regulerte vann. Det settes også ut fisk i noen av vannene (ørret av tunhovdstamme).
Fra møtet med Flesberg kommune ble det påpekt at det ikke kom generelle klager fra
hytteeiere og andre på reguleringene og forholdene i vannene. Dersom man skulle fått en
vesentlig økologisk forbedring måtte man antagelig lagt vannstanden stabil i vannene og
åpnet tilgangen til en del bekker ved å fjerne dammer. På denne måten ville de økologiske
forholdene i vannene blitt mer stabile og fisken kunne gå ut på bekkene for å gyte. Dette
ville gitt vesentlige negative samfunnsmessige konsekvenser i form av krafttap. Vår
vurdering er at det ikke finnes realistiske avbøtende tiltak som ikke allerede er gjennomført.
Vi må derfor beskrive dagens miljøtilstand som GØP.
Elvene generelt
Når det gjelder Gjuva er dette en elv som har et relativt stort restfelt med en del myr. Det
blir derfor ganske fort en restvannføring av betydning i Gjuva. Dersom man skulle øke
vannføringen i elva måtte man sluppet vann fra Hånavatnet ut i det gamle elveløpet eller
sluppet vann forbi bekkeinntaket i bekken fra Ljøsbuvatna. Med dagens kunnskapsnivå kan
vi vanskelig se noen miljøtiltak som gir en klar økologisk forbedring og ikke samtidig gir
vesentlige negative konsekvenser for utnyttelsen av vannet. GØP må derfor beskrives som
dagens miljøtilstand.
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Vrengja går raskt ut i en bratt fjellside og elva har et svært lite restfelt nedstrøms dammen
ved Hoppestadvatnet. Dagens vannføring gir livsgrunnlag for noe påvekstalger og bunndyr.
En økning av vannføringen vil ikke bringe økologien opp på et nytt trinn (jfr. Tabell 9). GØP
må derfor beskrives som dagens miljøtilstand.
Høymyrelva har et noe større restfelt som gjør at det er en viss vannføring i nedre halvdel av
vannforekomsten. Selv om denne elva ikke på langt nær er så bratt som Vrengja er det
likevel et betydelig fall. Dette gjør det vanskelig for fisk å leve i elva selv om det ble sluppet
en betydelig mengde vann. Med dagens kunnskapsnivå kan vi vanskelig se noen miljøtiltak
som gir en klar økologisk forbedring og ikke samtidig gir vesentlige negative konsekvenser
for utnyttelsen av vannet. GØP må derfor beskrives som dagens miljøtilstand.
Forslag til miljømål – GØP
 Innløpselva fra til Kyrkjevatn fra Fiskløysen skal fungere som gytebekk for ørret.
 Øvre deler av Gjuva skal fungere som gyte og/eller oppvekstområder for ørret der
dette er mulig pga topografi og dagens vannføring.
 Øvrige deler av Gjuva, Vrengja og Høymyrelva skal fungere som leveområder for
påvekstalger og bunndyr knyttet til vann.
 Vannene skal funger som oppvekst- og leveområder for ørret. Gytemuligheter i
tilknytning til vannene skal opprettholdes eller forbedres.
 Kjemisk og bakteriologisk vannkvalitet skal minimum tilfredsstille kravene til god
tilstand ihht det nye klassifiseringssystemet.
Måloppnåelse
Kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å vurdere måloppnåelse i for innløpselva til Kyrkjevatn.
Målene for øvrig ansees som nådd basert på kunnskapsnivået som her er lagt til grunn.
Tiltak
 Reguleringen bør tas opp til revisjon etter 50 år (2009).
 Miljømål og miljøfremmende tiltak bør vurderes om en del av revisjonsprosessen.
 Det kan være behov for biotopforbedrende tiltak ved for eksempel tilsetting av
gytegrus og vurdering av restvannføring fra Fiskløysen.
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2.4.4.6 Resterende SMVF
Vannforekomstene under denne overskriften blir ikke omhandlet så grundig som de fire
utvalgte områdene. Ikke alle resterende SMVFer er behandlet. Vi har her valgt å konsentrere
oss om de vannforekomstene vi mener det er potensiale for miljøforbedrende tiltak.
Uvdalselva med tilstøtende elver
Faktaopplysninger
Uvdalselva er påvirket med redusert vannføring som følge av en rekke overføringer av vann
til Sønstevatn og videre overføring til kraftverket Uvdal I (se Figur 14).

Figur 14. Oversikt over vannforekomster i Uvdalssystemet som er karakterisert som SMVF
(oransje) samt overføringstuneller (svart strek), vanninntak (rød prikk) og kraftverk (blå firkant).

Vurderinger rundt GØP
En befaring i september 2008 viste at det skal relativt mye vannpåslipp til for å bringe
Jondalsåe og Tøddøla med tilhørende påvirkede bekker opp på ett nytt økologisk trinn.
Kunnskapsgrunnlaget om fisk i disse elvene er imidlertid lite så grunnlaget for vurderingen er
svak. For Tverråi, Løingardsåi og Imingbekken (nordøst for Sønstevatn) er det betydelig fall
ned fjell/dalsiden. Dette betyr at det i det meste av bekkestrekningene uansett vannfrøing
ikke vil være særlig livsgrunnlag for fisk bortsett fra i de nedre og flatere delene like før
bekkene renner ut i Uvdalselva.
Befaringen viste at Uvdalselva stedvis er meget grunn og at den restvannføringen som
finnes er spredt tynt ut over et bredt elvetverrsnitt. Selv om deler av Uvdalselva oppgis å
være en god fiskeelv er det potensiale for markerte økologiske forbedringer på flere
delstrekninger. Dette potensialet kan utløses ved å gjennomføre biotopforbedrende tiltak på
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utvalgte trekninger. Biotoptiltakene vil i første rekke være konsentrering av vannstrømmen
slik at man oppnår større vanndyp og etablering av moderne terskler som for eksempel
celleterskler.
Forslag til miljømål – GØP
Uvdalselva opp til Jonndalsåe/Tøddøla skal fungere som gyte- og oppvekstområde for ørret.
Større deler av elvestrekningen skal fungere som oppstrøms vandringsvei og leveområde for
ørret over ca 25 cm. Tilstøtende bekker og elver skal funger som leveområde for ørret så
langt dagens vannføringsregime tillater. Kjemisk og bakteriologisk vannkvalitet skal
minimum tilfredsstille kravene til god tilstand ihht det nye klassifiseringssystemet.
Måloppnåelse
Målet ansees ikke som nådd da vannføringen er for liten i forhold til elveløpet utforming.
Dette gjør at betydelige deler av elva er grunn og har små livsmuligheter for større fisk.
Tiltak
 Revisjon av konsesjonsvilkår i 2011/2014 for å vurdere/oppdatere miljøtiltak.
 Biotopforbedrende tiltak i Uvdalselva ved bl.a. konsentrering av vannstrømmen og
etablering av moderne celleterskler.
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Tråen/Rollag kirke – Bergsjø (ved Rollag sentrum)
Faktaopplysninger
Mykstufoss kraftverk har sitt utløp ved Kongsjorden, mens dammen ved Djupedal kraftverk
regulerer vannstanden i Bergsjø og i sterk grad også vannstanden opp til Rollag kirke. Figur
15 gir en oversikt over det aktuelle området. Selv om ikke strekningen mellom de to
kraftverkene er karakterisert som SMVF påvirker reguleringene strekningen sterkt. Den
jevne vannstanden har ført til sedimentering og sterk gjengroing på strekningen. Dette har
igjen gitt negative utslag på fisk og fiske. Fiskearter som bl.a. gjedde har fått gode forhold,
mens ørret har fått dårligere forhold. Dette oppleves som et betydelig problem for brukerne
av strekningen.

Figur 15. Oversikt over vannforekomster i Rollag som er karakterisert som SMVF (oransje) samt
overføringstuneller (svart strek), vanninntak (rød prikk) og kraftverk (blå firkant).

Vurderinger rundt økologiske effekter
Siden den aktuelle strekningen ikke er karakteriser som SMVF er målsettingen god økologisk
tilstand og ikke GØP. Det kan likevel være en mulighet å oppnå bedre økologisk tilstand for
fisk dersom reguleringen ved Djupedal endres. I følge regulanten er
reguleringsbestemmelsene slik at vannstanden skal være stabil i Bergsjø. En ide kan være å
få til mer ”drag” i elva ved å senke vannstanden i Bergsjø flere ganger i året og gjerne i
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perioder der isgang kan være med å rive opp vannvegetasjon og forme bunnforholdene. På
denne måten kan man kanskje gjenskape noe av de biotopene for fisk som var i elva før
reguleringen.
Dette tiltaket vil kreve langt mer inngående studier og vurderinger før det kan settes i verk.
Det kan også kreve endringer i reguleringsbestemmelsene. Regulanten har allerede tatt
initiativ til fiskebiologiske undersøkelser på strekningen. Videre har regulanten søkt NVE om
mindre endringer i reguleringen ved Djupedal slik at vannstanden/vannføringen på denne
aktuelle strekningen kan gi bedre forhold for ørret.
Regulanten EB har også spesielt pekt på at man ved å se på reguleringene ved Mykstufoss,
Djupedal og Skollenborg samlet kan få til miljøbaserte reguleringer som opprettholder eller
gir mer kraftproduksjon og samtidig kan være like bra eller bedre for den økologiske
tilstanden i vassdraget.
Forslag til tiltak
Det foreslås å gjennomføre en grundigere vurdering av om endringer i reguleringen ved
Djupedal kan gi positive økologiske effekter på strekningen fra Tråen/Rollag kirke til
Bergsjøen. Regulanten er allerede i gang med forarbeidet til dette tiltaket.
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Borgåi – Økta – Smådøla
Faktaopplysninger
Økta er overført til Borgåi og Borgåi er overført til Tunhovdfjorden. Smådøla er overført til
Tunhovdfjorden. Smådøla har minstevannføring på 200 l/s om sommeren og 60 l/s om
vinteren. Figur 16 gir oversikt over SMVFene i området. Det er ikke gitt minstevannføringer
for Borgåi og Økta. Borgåi får ganske raskt tilførsel av vann fra restfeltet og den tørrlagte
strekningen er relativt kort. Det er i tillegg planlagt noen celleterskler i øvre deler mot
overføringsdammen slik at det blir vannspeil på disse helt øvre delene av elva. Det vurderes
også celleterskler i nedre deler forbi kirken. I Økta er det en ganske lang strekning med ingen
eller svært liten vannføring før restfeltet slår inn. I den nye konsesjonen gitt i 2001 har de
bakenforliggende vurderingene vært slik at den minstevannføring ”man har å gi” er gitt til
Smådøla da det her gir mest økologi på en elvestrekning hvor det er mye ferdsel og
friluftsaktivitet.

Figur 16. Oversikt over vannforekomster i tunhovdsystemet som er karakterisert som SMVF
(oransje) samt overføringstuneller (svart strek), vanninntak (rød prikk) og kraftverk (blå firkant).
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Vurderinger rundt GØP
Konsesjonen er ikke oppe til revisjon i planperioden og i følge metodikken er det da ikke
virkemidler til å gjennomføre nye miljøtiltak som ikke er frivillige eller som kan utføres
innenfor de reguleringsbestemmelsene som gjelder. Konsesjonsbestemmelsene har
imidlertid bestemmelser på miljøsiden som kan åpne for tiltak. Vi har sett spesielt på om det
kan settes en minstevannføring i Økta og Borgåi og om dette vil bringe økologien på berørte
strekninger opp til neste økologiske trinn. Dersom man skal prioriterer en av bekkene er det
antagelig best å slippe vann i Økta. Her er det mye lengre tørrlagt strekning som vil få glede
av nytt vann enn i Borgåi. Når vi vurderer mulighetene for tiltak ut fra den gitte konsesjonen
kan vi antagelig ikke få ekstra påslipp av vann utover de 200 l/s (60 l/s om vinteren) som er
gitt til Smådøla i dag. Spørsmålet er om man kan låne noe minstevannføring fra Smådøla og
overføre dette til Økta.
Det er laget et småkraftverk i Smådøla og tilbakeføring av minstevannføring til Økta/Borgåi
vil antagelig redusere vannføring til dette kraftverket. Videre vil det bli et tilsvarende tap av
kraftproduksjon i Nore II. En reduksjon i minstevannføringen i Smådøla kan gi negative
effekter for økologien i denne elva. Vår samlede vurdering er derfor at det bare er påslipp av
”nytt vann” (vann som ikke inngår i de 200/60 l/s i Smådøla) som kan være et realistisk tiltak.
I følge nye signaler helt i innspurten av arbeidet med denne tiltaksanalysen er det betydelig
dissens mellom NVE/Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet på deler av
metodikken i SMVF-veilederen av 03.09.2008. Vi tillater oss derfor å vurdere påslipp av
minstevannføring i Økta som et mulig og gjennomførbart tiltak selv om konsesjonen ikke er
opp til revisjon i planperioden. Hvor stor den konkrete vannføring bør være er usikkert, men
et forslag er 10 l/s som et utgangspunkt. Vannpåslipp vil lett kunne utføres da det antagelig
bare er å åpne litt på luka i dammen. Dette vil gi økt økologi fra nærmest tørrlagt strekning
til livsmiljøer for bunndyr og påvekstalger.
Det er i nylig kommet et lokalt forslag om å lage terskler i nedre deler av Økta der den
passeer kirken. Regulanten vurderer å gjennomføre dette tiltaket. Dette vil i tilfelle gi større
vanndekket areal og større produksjon av bunndyr og eventuelle påvekstalger. Det er også
mulighet for at mindre ørret kan overleve her.
Forslag til GØP
GØP er dagens situasjon med selvrekrutterende bestander av ørret i de delene av Smådøla
der fisk kan leve (der det ikke er for bratt). For Borgåi er GØP leveområder for påvekstalger
og bunndyr og fisk der dagens vannføring inklusive terskeltiltak i øvre og nedre deler tillater
det. For Økta er GØP produksjonsmuligheter for bunndyr og påvekstalger på de ca 3.5 km
som er tørrlagt i dag samt i de resterende deler av elva frem til Norefjorden. Kjemisk og
bakteriologisk vannkvalitet skal minimum tilfredsstille kravene til god tilstand ihht det nye
klassifiseringssystemet.
Måloppnåelse
Målet ansees som nådd for Smådøla og Økta når planlagte/pågående tiltak er gjennomført.
Målet ansees ikke som nådd i Borgåi.
Tiltak
Etablere et minstevannspåslipp i Borgåi som gir grunnlag for produksjon av bunndyr og
påvekstalger.
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3 Brukerinteresser og brukermål i vannområdet
3.1 Etablerte rettigheter og tillatelser
Det er ikke innhentet noen spesiell oversikt over rettigheter i vassdraget. De viktigste utover
grunneierrettigheter antas imidlertid å være:
 Rettigheter til regulering og kraftproduksjon.
 Laksefiskerettigheter.
 Rettigheter til uttak av drikkevann.

3.2 Brukerinteresser som påvirkes av miljømålene
Fra miljømålarbeidet (Simonsen 2005a) nevnes følgende brukerinteresser som viktige i og
langs Lågen:
 Rekreasjonsbruk
o Fiske
o Kano- og båtbruk
o Bading
 Næring
o Utnyttelse av laksefiske
o Kraftproduksjon
o Vann til jordvanning
 Resipient for avløp
 Visuell opplevelse
De viktigste brukerinteressene som ser ut til å være negativt berørt med dagens vannkvalitet
er rekreasjonsbruk og uttak av vann til jordbruksvanning i selve Lågen fra Kongsberg og
sydover. Dette skyldes den bakteriologiske situasjonen som etter SFT (1997) karakteriserer
vannet som ”mindre egnet” eller ”uegnet” til rekreasjonsbruk og jordvanning. Samtidig er
Lågen og sidevassdrag som resipient for avløp en viktig brukerinteresse. Dette er en
brukerinteresse som kan få strengere vilkår for sin bruk med de miljømålene som er satt i
tidligere miljømålarbeid eller settes i denne rapporten.
Kraftproduksjon er en betydelig samfunnsinteresse også ut over selve vannområdet.
Kraftproduksjonen som samfunnsinteresse vil antagelig i mindre grad bli berørt av
miljømålene. Lokalt ved enkelte vannforekomster berørt av reguleringer kan miljømålene bli
strengere enn i dag. Dette vil gi bedre økologi i vannforekomsten, men kan føre til økte
kostnader for regulanten.
For en mer detaljert gjennomgang av brukerinteresser henvises det til rapportene;
Karakterisering av Numedalslågen (Berge m.fl. 2004) og Miljømål for utvalgte
vannforekomster i Larvik og Lardal (Nygaard 1996).
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3.3 Utviklingstrekk i vannområdet
De klimatiske forholdene ser ut til å utvikle seg mot mer nedbør og mildere vintre. Dette kan
få generelle konsekvenser for den naturlige avrenningen med bl.a. økt utvasking av
humusstoffer. Det kan også få, og har fått, konsekvenser for erosjonen i jordbruket. Særlig
på marine avsetninger i lavlandet er det erfart en økende vintererosjon.
Utbygging og eventuell befolkningsvekst er i første rekke knyttet til Kongsberg og noe i
Larvik. Det er også planlagt noen nye boligområder i Andebu kommune (avrenning til
Goksjøvassdraget). Ny boligbygging og befolkningsvekst antas i liten grad å øke
belastningene på vassdraget da det her forutsettes at det vil bli etablert nye og
tilfredsstillende avløpsløsninger.
Økt hyttebygging og oppgradering av eksisterende hyttebebyggelse har ført til, og vil føre til,
ytterligere utfordringer rundt avløpsforhold. Generelt ser vi en økende oppmerksomhet
rundt dette i kommunene
Industrivirksomheten i nedslagsfeltet er i første rekke knyttet til Kongsberg og Larvik
kommuner. Generelt stilles det strengere krav til utslipp fra industrien. Dette betyr at
belastningen fra disse over tid kan gå ned. Eventuell ny industri antas i første rekke å
etablere seg i allerede eksisterende industriområder. Det antas også at strenge utslippskrav
vil føre til stabil eller avtagende belastning på vassdraget.
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4 Miljøutfordringer

i vannområdet

4.1 Generelt
4.1.1 Elveforekomster
Miljøutfordringenei elveforekomstenei vassdragetkan oppsummeressom vist i Figur17. Vi
ser bl.a. at spredt avløp,jordbruk og forsuring(lufttransporterte forurensninger)er
påvirkingstyperpå mangevannforekomster.

Figur17. Antall elveforekomsterper påvirkningstypefor alle elver/bekker i nedslagsfeltet.
Fargekodeangir belastningensomfang.
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4.1.2 Innsjøforekomster
Figur18 viserregistrertepåvirkningstyperi innsjøforekomster.Fremmedearter, forsuring
(lufttransporterte forurensninger)og spredt avløper de påvirkningenesom berører flest
vannforekomster.

Figur18. Antall innsjøforekomsterper påvirkningstypefor alle innsjøer i nedslagsfeltet.Fargekode
angir belastningensomfang.

4.1.3 Grunnvann
Det er om lag 70 grunnvannsforekomsteri nedslagsfeltet.Det ble jobbet en del med
grunnvannunder karakteriseringen,men de 70 forekomstenevar da koblet sammentil 4
enheter og det var umulig å knytte egenskapertil de opprinnelig70 enhetene.Vann-netthar
derfor relativt lite informasjonom grunnvann.
I møte med NVEog dereskonsulentpå grunnvanni januar 2008kom man frem til følgende
generellekommentarerpå grunnvanneti Numedalslågens
nedslagsfelt:
Genereltkan vi si at grunnvanner utsatt for de sammetruslene som overflatevannet
der grunnvannsforekomsten
ligger.
Nestenalt grunnvanni nedslagsfeltethar god kvalitet i dag.
Noen grunnvannsforekomsteri/nær Kongsbergkan værepåvirket av uønskede
stoffer.
I arbeidet med dennetiltaksanalysenleggervi til grunn at arbeidet med å oppnå
miljømålenei overflatevannetogsåleder til at grunnvanneti hovedsaknår sinemiljømål.
Viderearbeid med grunnvannvil først bli mulig når det er gjort en mer fullverdig
karakteriseringav grunnvannsforekomstene.
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4.2 Hydromorfologiske påvirkninger
Det vises til kartet i Figur 8 for oversikt over lokaliteter som er foreslått som SMVF (kapittel
2.4.2).
Øvrige vannforekomster som er karakterisert med langsgående endring som
hydromorfologisk belastning er:
 Stibekken (Bekken fra Stivannet til Storelv i Goksjøvassdraget, Andebu kommune).
Utrettet, senket og stedvis lukket.
 Ivjua (Bekk ved Kodal kirke, Andebu kommune). Rettet ut og delvis lagt i rør pga
jordbruksmessige forhold.
 Trevlandbekken (Ved Trevland sørøst for Kodal sentrum, Andebu kommune). Rettet
ut og delvis lagt i rør pga jordbruksmessige forhold.
 Neselva (østsiden av Lågen ved Holm og Nes nord i Larvik kommune). Deler av elva
rettet ut og løpet flyttet.
 Herlandselva (Lardal kommune). Rettet ut og endret ifm fløting i vassdraget.
 Uvdalselva oppstrøms Fønnebufjorden (Nore og Uvdal kommune). Rettet ut ifm
forbedring av jordbrukets arrondering langs elva.
Figur 19 og Figur 20 viser kart over noen av strekningene.
Det er langt flere vannforekomster i vannområdet som er berørt av langsgående endringer.
Dette er typisk for nesten alle bekker som går gjennom intensivt drevne jordbruksområder
eller som renner gjennom urbane områder. Registrering av denne belastningstypen ble
imidlertid nedprioritert av tidsmessige årsaker under arbeidet med karakteriseringen.

Figur 19. Neselva (lengst vest), Ivjua og Stibekken (lengst øst) i Goksjøvassdraget i Andebu
kommune. Alle registrert med langsgående endringer.
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Figur 20. Uvdalselva. Strekning med registrerte langsgående endringer.

4.3 Eutrofiering
4.3.1 Generelt
Av kjente forurensninger er det særlig fosfor-, nitrogen og bakteriebelastningen som er godt
kjent og undersøkt i Numedalslågens hovedløp. Nitrogenbelastningen har ikke fått videre
oppmerksomhet i og med at nivåene i Lågen ligger innenfor tilstandsklassene ”meget god”
eller ”god” på hele den overvåkede strekningen fra 2001 til 2007. Det er imidlertid unntak i
2006 for Lampeland, Nedstrøms Sellikdalen, Hvittingfoss, Bommestad og Gloppe bru der
tilstanden ble karakterisert som ”mindre god”. Når man skal til med tiltaksanalsyer for
sjøområdene utenfor Lågens utløp kan imidlertid nitrogen bli et mer aktuelt tema.
For Goksjø foreligger det nitrogenmålinger som viser at tilstanden kan klassifiseres som
”meget dårlig” ihht det SFTs klassifiseringssystem. I det nye klassifiseringssystemet er det
ikke satt opp grenseverdier for nitrogen ennå. Vi må imidlertid anta at Goksjø også i her vil
havne i en tilstandsklasse som ikke tilfredsstiller miljømålet. Selv om vi ikke har nyere
nitrogenverdier for de øvrige innsjøene er det all grunn til å tro at Askjemvannet,
Stålerødvannet, Gallisvannet og Stivannet har nitrogenverdier som ikke vil tilfredsstiller
miljømålene. Bakgrunnen for denne vurderingen er at innsjøene er svært like Goksjø mht
type arealer og arealbruk i deres nedslagfelt.
I de fleste tilfeller er det slik at det er konsentrasjonene av fosfor og ikke nitrogen som er
begrensende faktor for algevekst i ferskvann. Dette kan beskrives ved forholdet mellom
konsentrasjonen av nitrogen og fosfor (N:P). Et forhold rundt 22 eller lavere indikerer at det
er nitrogen og ikke fosfor som er begrensende næringsstoff for algeproduksjon. N:P
forholdet er mye høyere enn 22 i Goksjø (Hansen 2005a) og antagelig også i de andre
vannene i Goksjøvassdraget.
Konklusjonen blir at nitrogen i Goksjøvassdraget ikke ansees som et forurensende problem
mht algevekst fordi fosfor er minimumsfaktoren for vekst. Grenseverdiene i det nye
klassifiseringssystemet (grenseverdier for nitrogen er ennå ikke satt) kan imidlertid bli på et
nivå som gjør at miljømålet ikke nås og at det dermed må gjennomføres avlastningstiltak på
nitrogen i Goksjøvassdraget. Siden nitrogen ikke ansees som et problem i dag og
grenseverdiene i det nye klassifiseringssystemet ikke er satt vurderer vi ikke
avlastningsbehov eller tiltak for denne belastningen i denne omgang.
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4.3.2 Kilder
De menneskeskapte hovedkildene til fosforbelastningen er spredt avløp, kommunalt avløp,
eventuelt punktutslipp fra industri og lignende og landbruk. Det vises til
forurensningsregnskapet i Tabell 11 for nærmere oversikt. Hovedkildene til
bakteriebelastningen er spredt avløp og kommunalt avløp, men enkelte steder kan husdyr
på beite være en lokal faktor.

4.3.3 Avlastningsbehov
4.3.3.1 Generelt om tallgrunnlaget og usikkerhet
En grunnlegende forutsetning for å beregne riktig avlastningsbehov er å kjenne dagens
belastning. Det er flere måter å beregne belastning på. Man kan benytte
forurensningsregnskap, modeller og målte verdier (i elver) hvis man har mange nok
målinger. Alle metoder har feilkilder og kan bli omfattet av betydelige feil dersom
inngangsverdiene ikke er gode nok.
I forenklet tiltaksanalyse for Numedalslågen (Skarbøvik, Simonsen og Glover 2006) er det
gjort en sammenlikning av TEOTIL (NIVA-verktøy for beregning av tilførsler av fosfor og
nitrogen) og forurensningsregnskapet for Vestfold (Fylkesmannen i Vestfold 2004). Tabell 10
viser en sammenlikning av de to metodene. Summene er relativt like.
Tabell 10. Sammenlikning av Fylkesmannens forurensningsregnskap og TEOTIL-beregninger mht.
fosfortilførsler i tonn/år i Numedalslågen. Hentet fra Skarbøvik, Simonsen og Glover (2006).
Kilde
Befolkning
Jordbruk
Industri
Bakgrunn
Sum
TEOTIL 2004
11,9
20,4
6,8
18,1
57,2
Fylkesmannen i
17,7
9,5
16,6
43,8
Vestfold 2004

Vi har for egen del gjort en beregning der vi har benyttet en middelvannføring i Lågen2 på
100 m3/s og 120 m3/s og en fosforkonsentrasjon på 15mg/m3 (tilnærmet
gjennomsnittskonsentrasjon i Lågen nedstrøm Hvittingfoss fra 2001 til 2007). Ved å
multiplisere seg frem til totalavrenning (antall m3/år) og multiplisere dette igjen med den
valgte fosforkonsentrasjonen kom vi frem til en fosfortransport på henholdsvis 47,3 tonn/år
og 56,7 tonn/år. Dette er tall som er helt i tråd tallene fra TEOTIL og Fylkesmannen i
Vestfold. Med utgangspunkt i disse beregningene mener vi forurensningsregnskapene for
Vestfold og Buskerud kan benyttes som grunnlag for å beregne avlastingsbehov, selv om
det er usikkerheter og mangler ved dem.
Beregning av avlastningsbehov er omfattet av usikkerheter. Disse ligger i første rekke i
forurensningsregnskapene der jordbrukstilførslene har store naturlige svingninger og ofte er
underestimert pga manglende tall fra erosjon i punkter og linjer. Videre er det også
usikkerheter knyttet til beregninger av avlastningsbehov knyttet til innsjøer. Det finnes
2

NVE oppgir følgende middelvannføringer i Lågen:
3
3
3
- Kongsberg (målestasjon 15.15) i perioden 1991-2007=87 m /s. Variasjon fra 63 m /s i 1996 til 119 m /s i 2007.
3
3
3
- Holmfoss (målestasjon 15.61) i perioden 1991-2007=107 m /s. Variasjon fra 77 m /s i 1996 til 157 m /s i 2000.

Side 53

Tiltaksanalysefor Numedalslågens
nedslagsfelt
modeller for dette, men det er ikke benyttet i dennetiltaksanalysenutover tidligere
gjennomførtemodellberegningerfor Goksjø(Berge1988).Forurensningsregnskapet
(Tabell
11) og resultatenefra vannanalysenedannerderfor hovedgrunnlagetfor
avlastningsbergningene.
Tabell11. Sammenstillingav forurensningsregnskapfor Buskerudfor 1997 og Vestfold for 1993.

4.3.3.2 NumedalslågenoppstrømsSkollenborg
Det visestil kapittel 4.3.3.3for presiseringerom områdeavgrensninger
og forholdet til
Kongsbergby.
Fosfor
Basertpå tilstandensom fremkommergjennomovervåkningsprogrammet
(Figur4 i kapittel
2.3.1)er det lite behov for fosforavlastingtil Numedalslågenfrem til og med Skollenborg.
Overvåkningenviserat miljømålet på 7 µg P/liter i hovedsaknåsde fleste år til og med
Skollenborgmålestasjon.Hvittingfossmålestasjonligger i gjennomsnittlitt over miljømålet,
men her kommernaturlige tilførsler fra marine sedimentersterkereinn i bildet.
Konklusjonener at det er lite behov for avlastningfrem til der tettbebyggelseni Kongsberg
starter. FraKongsbergog sydoverer fosforbelastningenbetydeligmed om lag 35 % for
befolkningog 28 % for jordbruk ihhtforurensingsregnskapet.Lågenhar likevel vannmengde
nok til å holde fosfornivåetpå eller under miljømålet til og med Skollenborg.Dette betyr at
det isolert sett ikke er påkrevet med fosforavlastningoppstrømsSkollenborg.
Når man ser på avlastningsbehoveti Lardalog Larvik(se kapittelet under) kan ikke tilførslene
fra Kongsbergseesisolert. De betydeligetilførslenefra jordbruk og befolkningi Kongsberg
(til sammen57 %)legger”stein til byrden” for den avlastingLardalog Larvikmå gjennomføre
selvom miljømålet her er mer romslig.Det foreslåsderfor en fosforavlastningfor
Kongsbergsom omfatter det generellebehovet for reduksjoni forhold til Lågenned til
Larvik og det spesifikke,men mindre behovet for fosforavlastningfra Skollenborgtil
Hvittingfoss.Avlastningensstørrelseberegnesi kapittel 4.3.3.3(neste under).
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Bakterier
Frem til og med Lampeland er bakterienivået generelt lavt og innenfor målsettingen på < 50
TKB/100 ml (Figur 5). Det er bare enkelte verdier ved enkelte stasjoner som overskrider
miljømålet. Fra og med målestasjonen nedstrøms Svene Renseanlegg er miljømålet < 100
TKB/100 ml. Dette målet nås i hovedsak ved Svene og Pikerfoss målestasjoner. Men også her
er det enkelte verdier som overskrider miljømålet. Det ansees ikke å være spesielt
avlastningsbehov på bakterier på denne strekningen, men ved Svene og Pikerfoss bør
utviklingen følges nøye. En generell økning av bakteriebelastningen vil utløse behov for
avlastning.
4.3.3.3 Numedalslågen nedstrøms Skollenborg
Tiltaksområdet omfatter også Kongsberg by selv om denne ligger oppstrøms Skollenborg.
Selv om Kongsberg påvirker en relativt kort strekning oppstrøms Skollenborg påvirker byen
et større område nedstrøms Skollenborg. Vi finner det derfor naturlig å ta med tiltak i
Kongsberg i dette tiltaksområdet.
Fosfor
Som nevnt i kapittel 4.3.3.2 er det behov for en generell avlastning fra Kongsberg og en
spesiell avlastning for strekningen fra Skollenborg til Hvittingfoss. Ved Hvittingfoss er
miljømålet på 7 µg P/liter noe overskredet og ligger i gjennomsnitt på litt over 8 µg P/liter.
Avlastningsbehovet ansees å være om lag 10 %3 av Kongsbergs totaltilførsel for å nå målet
på 7 µg P/liter ved Hvittingfoss. Dette vil også være et bidrag til avlastningsbehovet videre
nedover i Lågen.
Dersom vi legger til grunn en 10 % avlasting fra Kongsberg generelt vil dette ihht
forurensningsregnskapet utgjøre om lag 1 500 kg fosfor/år (15,3 tonn/år totalt tilført fra
Kongsberg minus 10 % = 1 530 kg).
Fra Hvittingfoss (siste målestasjon i Kongsberg kommune) og sydover overstiger fosfornivået
i Lågen ofte miljømålet som er satt til 11 µg P/liter (7 µg P/liter for Hvittingfoss). Enkelte år
er likevel nesten samtlige verdier godt under målsettingen (2002 og 2007). En meget
betydelig faktor på denne strekningen er at Lågen nå renner i marine avsetninger. Her er det
naturlige store svingninger i fosforkonsentrasjonen avhengig av ras og erosjon i elvekant og
elveløp. Videre vil nedbør og vannføringen det aktuelle året også spille inn på de målte
fosforkonsentrasjonene.
I tillegg kommer det til større jordbruksarealer som er mer erosjonsutsatt samt mer spredt
avløp. Særlig jordbruk kan føre til store variasjoner i målte verdier avhengig av
erosjonsforholdene det enkelte år.
Det er vanskelig å estimere avlastningsbehovet når måleresultatene svinger så sterkt fra år
til år og naturlige forhold har så stor påvirkning. Vi anslår imidlertid at en samlet avlastning

3

Estimat basert på gjennomsnittlig fosforverdi på Hvittingfoss som er om lag 8 µg P/liter. En reduksjon på 10 %
vil gi en teoretisk gjennomsnittsverdi på nær 7 µg P/liter.
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på 25 %4 fosfor fra Lardal og Larvik kommuner vil være nødvendig for å tilfredsstille
miljømålet. Fra og med Åsrumvannet i Larvik vil de nødvendige reduksjonene i
Goksjøvassdraget redusere belastningen ytterligere (se neste avsnitt om avlastning fra
Goksjøvassdraget).
Forurensningsregnskapet viser teoretisk fordeling på kildetyper i Lardal og Larvik. Jordbruk
utgjør om lag 25 % og befolking 35 % av belastningen.
Dersom vi legger til grunn en 25 % avlasting vil dette ihht forurensningsregnskapet utgjøre
om lag 2,65 tonn fosfor/år (10,6 tonn/år totalt minus 25 % = 2,65 tonn). Når man ser på
jordbrukets tilførsel til Lågen er det imidlertid grunn til å tro at det er metodeforskjeller i
beregningsmetodene for Buskerud og Vestfold. Jordbrukstilførslene fra Kongsberg er større
enn fra Larvik og Lardal til sammen selv Kongsberg bare har 2/3 av jordbruksarealet og
strekningen med betydelig jordbruk langs elvebredden er nesten dobbelt så lang i Lardal og
Larvik (ca 55 km i forhold til ca 30 km i Kongeberg). Videre har prosjektet Områdetiltak
Styrmo i Lardal (Simonsen 2005b) vist at erosjon fra punkter og linjer i jordbruket er
betydelig, men dette er tilførsler som i hovedsak ikke er med i forurensningsregnskapet.
Vår vurdering er at jordbrukets reelle tilførsel av fosfor er større enn det
forurensningsregnskapet viser. Vi velger å oppskalere fosfortilførselen med 35 % fra jordbruk
i Lardal og Larvik. Dermed blir jordbrukets tilførsel ca 4 tonn/år og teoretisk total tilførsel om
lag 11,7 tonn fosfor/år fra disse to kommunene. Dersom vi legger til grunn et behov på 25 %
reduksjon ender vi opp med et avlastingsbehov på ca 2,9 tonn fosfor/år + 1,5 tonn
fosfor/år fra Kongsberg. Dette gir et totalt avlastningsbehov på 4.4 tonn fosfor/år. Det vil
bli lagt til en faktor for usikkerheter i beregningene i oppsummeringen og sammenstillingen
av tiltak.

Bakterier
Bakterienivået er generelt for høyt i Lågen fra Kongsberg by og ned til Larvik, men det er en
fallende trend i verdiene nedover vassdraget. Målsettingen fra miljømålprosjektet er at 90persentilen skal være < 100 TKB/100ml og at det skal være < 20 TKB/100 ml når jordvanning
er aktuelt. Når man ser på måleverdiene for den enkelte prøve gjennom året ser vi at
Kongsberg generelt har få prøver på < 50 TKB/100 ml (grenseverdien for ”God tilstand” ihht
SFT 1997). Pr dato er det ikke satt grenseverdier i det nye klassifiseringssystemet), men
antall prøver gjennom året med verdier < 50 TKB/100 ml øker nedover i vassdraget. Dette
viser at det er et avlastningsbehov, men at det er størst i Kongsberg, mindre i Lardal og minst
i Larvik. Omfanget av avlastningsbehovet er vanskelig å beregne eller anslå. Man må
antagelig iverksette tiltak der det gir størst kostnytte og deretter se hvilke utslag dette gir
på bakteriemålingene.

4

Estimat basert på at gjennomsnittlig fosforverdi fra stasjonene fra Hvittingfoss til Gloppe bru er om lag 15 µg
P/liter. En reduksjon på 25 % vil gi en teoretisk gjennomsnittsverdi på omlag 11 µg P/liter. Miljømålet på
strekningen er satt til 11 µg P/liter.
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4.3.3.4 Goksjøvassdraget
Fosfor
Vannene i Goksjøvassdraget har dårlig kvalitet med fosforkonsentrasjoner på ca 30 µg P/liter
for Goksjø, ca 46 µg P/liter for Gallisvannet, ca 30 µg P/liter for Stålerødvannet og ca 27 µg
P/liter Askjemvannet. Målsettingen etter det nye klassifiseringssystemet er mindre en 19 µg
P/liter for å komme i god kjemisk tilstand.
Storelva (renner gjennom Stålerødvannet og Askjemvannet til Goksjø) har fosforverdier på
mellom 50 og 90 µg P/liter. Det nye klassifiseringssystemet har ennå ikke grenseverdier for
denne elvetypen. Vi tar derfor utgangspunkt i det gjeldende klassifiseringssystemet (SFT
1997), men velger grenseverdien mellom tilstandsklassen ”Dårlig” og ”Mindre god” som
målsetting. Denne verdien er 20 µg P/liter.
En rapport fra NIVA (Berge 1988) beregnet den totale tilførselen av fosfor til Goksjø til 4,1
tonn/år og avlastningsbehovet til 1,3 tonn/år (ca 30 % reduksjon). Forurensningsregnskapet
fra Fylkesmannen i Vestfold (1994) viser en totalbelastning på 6,4 tonn/år. Dersom vi fortsatt
benytter 30 % reduksjon vil avlastningsbehovet bli ca 1,9 tonn.
Tall fra prosjektet Områdetiltak Goksjø (Simonsen 2004a, b) viser at tilførslene fra jordbruket
antagelig er betydelig større en det forurensningsregnskapet viser. Dette skyldes at jordtap
fra vannveier på jordene og punkterosjon rundt hydrotekniske tiltak og lignende ikke er med
i regnskapet. Beregninger fra Stokke og Andebu viser at fosfortilførslene bare fra punkt- og
linjeerosjon vinteren 2003/2004 utgjorde 3,4 tonn fosfor, men dette var da også en vinter
med mye erosjon.
Basert på dette velger vi en oppskalering av jordbrukstilførslene på 25 % (2.3 tonn + 25 % =
2,9 tonn). Dette gir en total tilførsel av fosfor på 7 tonn/år. Dersom vi fortsatt benytter 30 %
reduksjon på totaltilførselen vil avlastningsbehovet bli ca 2.1 tonn fosfor/år. Det vil bli lagt
til en faktor for usikkerheter i beregningene i oppsummeringen og sammenstillingen av
tiltak.
Til sammenlikning er avlastningsbehovet til Vannsjø satt til 50 % av de totale tilførslene
(Morsaprosjektet 2003).

Bakterier
Vannprøvene fra 2004 viser at det er en bakteriebelastning på innsjøene (Hansen 2005a),
men at innsjøene i seg selv har en renseeffekt på bakterier. Belastningen blir imidlertid synlig
i nedbørsperioder etter en lengre periode med tørt vær. Da er det ofte høye verdier også i
innsjøene.
I deler av Skorgeelva og det meste av Storelva er det tydelige og kontinuerlige belastinger av
bakterier. Det høye innholdet av løst fosfor i forhold til totalt fosfor (Hansen 2005a) viser at
betydelige deler av belastningen kan henføres til avløp. Hovedkilden til dette er spredt
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avløp, men husdyr på beite og kommunalt avløp (Andebu kommune) kan være medvirkende
kilder enkelte steder.
Konklusjonen blir at det er avlastningsbehov knyttet til bakterier i Goksjø og deler av
Skorgeelva. Avlastingsbehovet er betydelig i vannforekomster knyttet til Storelva oppstrøms
Goksjø.
4.3.3.5 Sidebekker til Lågen
Tabell 12 viser sidebekker til Lågen med avlastningsbehov. Avlastningsbehovet for
sidebekkene er ikke beregnet spesielt, men inngår i de generelle beregningene for aktuelt
område der de berørte sidebekkene befinner seg. Som vi ser av tabellen er dette i hovedsak
bekker i Kongsberg og Larvik.
Tabell 12. Bekker med avlastningsbehov. Måleverdier fra overvåkningen i 2007. Fargekoder etter
SFT (1997). Kilde: Eurofins (2008). Nummer refererer til stasjonsnummer på kart i Figur 7.
Nr
Bekk /elv
Bakterier
Fosfor
(90 persentil)
(µg/l)
(E. coli/100 ml)
Kongsberg kommune
18
Spitenenga
465
14
19
Øyenlågen innløp
231
8,5
20
Øyenlågen utløp
165
8,0
21
Evju Hostvedt
366
26
22
Sending, Bente
227
13
23
Støleelva, Passebekk
131
6,8
24
Reineelva
232
9,4
25
Gravdalsbekken
208
16
Larvik kommune
26
Haugselva
162
10,8
27
Rimstadelva
230
20
28
Neselva
567
29
29
Gylna
445
58
30
Åsrumvassdraget
139
17
31
Hagtvedtbekken
330
34
32
Ulvedalsbekken
712
49
33
Rauanbekken
829
71
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4.4 Forsuring (lufttransportert forurensning)
Forsuringsbelastningen (lufttransportert forurensning) er vist på kartet under (Figur 21). Vi
ser at større områder i en rekke kommuner er påvirket av sur nedbør. Kartet baserer seg på
de stedene det foregår kalking. Det kan være vannforekomster som er forsurede, men som
ikke fanges opp av kartet fordi det ikke er organisert kalking i vannforekomsten. I Buskerud
er det 197 kalkingslokaliteter, mens det i Vestfold er 17 lokaliteter som kalkes pr 2007.
Det er de senere årene gjennomført en rekke tiltak for å redusere uslippet av forsurende
stoffer. I Norge vil dette føre til at det forsurede arealet vil reduseres fra ca. 24 prosent i
1990 til ca. 10 prosent i 2010. Fortsatt fiskedød og fiskeskader kan forventes i de
forsurede områdene, hvis ikke forebyggende tiltak som kalking
fortsetter. Utslippsreduksjonene vil ikke bare redusere arealene med overskridelse, men
også føre til at graden av overskridelse reduseres (Forsuring, SFT www.sft.no). I
Numedalslågens nedslagsfelt må det imidlertid forventes kalking i lang tid fremover (E.
Garnås5 pers. medd.).

Figur 21. Belastningskart for sur nedbør basert på resultatet av fullkarakteriseringen.

5

Erik Garnås, Fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Buskerud.
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4.5 Biologiske påvirkninger
Biologiske påvirkninger er i førte rekke representert ved forekomst av ørekyte. Denne arten
finnes i det meste av vassdraget nedstrøms Hvittingfoss, men er først karakterisert som en
belastning i vassdrag oppstrøms Hvittingfoss (se Figur 22). I Lågen opp til Hvittingfoss er det
sandkryper, men effekten av belastningen er foreløpig lite kjent og dermed oppført som
liten pr i dag. I enkelte vann forekommer det noe røye og andre arter som er satt ut i nyere
tid. I de berørte lokalitetene er disse ført opp som fremmede arter.

Figur 22. Belastningskart for fremmede arter basert på resultatet av fullkarakteriseringen.

4.6 Andre typer miljøutfordringer
Det vises til kapittel 4.1, Figur 17 og Figur 18 for oversikt over andre påvirkningsfaktorer som
utgjør miljøutfordringer. Disse er ikke så omfattende at de blir omtalt mer detaljert i denne
tiltaksanalysen.
Vi nevner likevel spesielt bekkelukkinger og utrettinger som følge av jordbruksdrift. Dette
har ført til at mange bekker som tidligere var svært gode sjøørretbekker er blitt ødelagt eller
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borte. Svært få bekker med denne typen belastning er registrert og skilt ut som egne
vannforekomster under karakteriseringen. Larvik og Lardal kommune har imidlertid en
oversikt gjennom sine rapporter sjøørret i sidebekker til Lågen (Aasestad 1999, Aasestad
2001).
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4.7 Samlet oversikt over miljøutfordringer med skjønnsmessig
fordeling pr. sektor.
4.7.1 Generelt
Så langt vi kan se er det i hovedsak bare eutrofiering hvor flere sektorer er påvirkere. De
øvrige miljøutfordringene er i all hovedsak knytte til en sektor eller part der det er mulig å
plassere sektoransvar. Kapittelet under gir en sektorfordeling på forurensing i form av faren
for eutrofiering og belastningen av fosfor. Befolkning faller i hovedsak under avløp som er et
kommunalt ansvar.

4.7.2 Eutrofiering
Forurensingsregnskapet gir en fordeling av fosfortilførslene på aktuelle kilder. Regnskapene
fra Buskerud og Vestfold er 10-15 år gamle. Forholdene er nok noe endret i dag. Vår
vurdering er at tallene for avløp (spredt og kommunalt) kan ha gått noe ned, mens de reelle
tallene på jordbruk er høyere enn regnskapet viser. Figur 23 viser forurensingsregnskapet
som tabell og som kartfremstilling.

Side 62

Tiltaksanalyse for Numedalslågens nedslagsfelt

Figur 23. Forurensingsregnskapet for Buskerud og Vestfold sammenstilt i tabell og kart.
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5 Mulige tiltak som bør utredes videre
5.1 Planlagte tiltak i vannområdet innen 2015.
5.1.1 Jordbruk
Det er gjennomført områdetiltaksprosjekter i deler av 5 kommuner i Vestfold. Disse er
Sandefjord, Stokke, Andebu og Larvik kommuner med deres jordbruksarealer til
Goksjøvassdraget. Videre er det gjort et tilsvarende prosjekt i området Styrmo i Lardal
kommune. Alle prosjektene har hatt som mål å kartfeste områder der det er behov for tiltak.
Prosjektene har ledet til en viss økning i miljøtiltak i de kartlagte områdene, men
gjennomføringsgraden må bli betydelig større dersom det skal gi reel effekt i det tilstøtende
vassdraget. Ett unntak er Andebu kommune der to store steinsettingstiltak langs to svært
erosjons- og rasutsatte elver er gjennomført (Skorgeelva og Kjæråselva). Dette kan i følge
teoretiske beregninger ha redusert tilførselen av totalfosfor med ca 500 kg/år.
Utover dette er det ikke planlagt spesielle miljøtiltak bortsett fra de som ordinært
gjennomføres i dag.

5.1.2 Ras i elvekanten
I Larvik og Lardal er ras i elvekanten mot Lågen stedvis og tidvis et stort problem. På
Rimstadmoen i Larvik er det planlagt et hydroteknisk tiltak som skal redusere problemet der.
Det vises til kapittel 5.3.2 for nærmer detaljer om tiltaket.

5.1.3 Avløp
Kommunalt avløp
Kjente tiltak på kommunalt avløp i planperioden er utbedringer som vil redusere overløp ved
Faret pumpestasjon i Larvik kommune. Utbedringen vil redusere P-utslippet med ca 300
kg/år. I de øvrige kommuner er det ikke kjent konkrete planer utover normal drift og
vedlikehold.
Spredt avløp
Sandefjord kommune har planer om å pålegge alle husstander i Goksjøvassdragets
nedslagsfelt tilfredsstillende rensing på spredte avløp. Dette vil si at det vil kreves en
renseeffekt på 90 % eller 95 % på fosfor fra alle spredte avløpsanlegg.
Kongsberg kommune: I løpet av 2009 vil tømming av separate avløpsanlegg gå via
kommunen. Den som utfører tømmingen skal også foreta en inspeksjon av anlegget, slik at
kommunen får registrert alle anlegg og får en tilstandsvurdering. Hvis det viser seg at
anlegget ikke er i orden vil kommunen gi pålegg om oppgradering ihht gjeldende lover og
forskifter.
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Kloakkplaner i hyttefelt.
Det er en rekke hyttefelt i nedslagsfeltet. I flere av hyttefeltene har det etter hvert kommet
løsninger med vann frem til hytteveggen. Det har også presset seg frem ønske om toalett
inne på en del av hyttene. Dette har ført til at det flere steder nå bygges avløpsanlegg for
hele eller deler av hytteområder.

5.2 Forslag til miljøopprettholdende (forebyggende) tiltak
5.2.1 Jordbruk
Det foreslås å fortsette satsing på dagens miljøtiltak innenfor jordbruket. Dette vil holde
belastningen fra jordbruket på omtrent samme nivå som i dag. Det er imidlertid en svak
nedgang i areal som ikke høstpløyes (i følge Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i
Vestfold) med dagens ordninger. Videre ser det ut til at det i alle fall for Goksjøvassdraget er
en svak oppgang i antall meter med grasdekt vannvei (i følge Sandefjord og Andebu
kommuner). Nesten doblede kunstgjødselpriser fra sommeren 2008 samt redusert
fosforinnhold i flere fullgjødseltyper vil antagelig redusere fosfortilførslene til jorda noe.
Dette kan igjen redusere lekkasjen av fosfor fra gjødsling til vann og vassdrag.

5.2.2 Avløp
Spredt avløp
For spredt avløp vil fortsatt drift av spredte anlegg slik de er i dag ha en miljøopprettholdene
effekt der belastningen på resipienten ikke er for stor i dag. Fra disse anleggene forventes
det i tiden frem til 2015 omtrent samme utslipp som i dag. Nybygg eller søknadspliktig
omgjøring/tilbygg vil i de fleste kommuner føre til krav om tilfredsstillende fosforrensing.
Dette kan i praksis over tid føre til en gradvis reduksjon av er belastningene fra spredt avløp i
nedslagsfeltet.
Kommunalt avløp
For kommunalt avløp vil ordinær drift og vedlikeholdspraksis på eksisterende avløpsnett og
renseanlegg samt påkobling av nye boliger og industri har en miljøopprettholdende effekt
der belastningen i dag er innenfor miljømålet.

5.2.3 Fremmede arter
Miljøopprettholdende og forebyggende tiltak mot fremmede arter er; 1) fortsatt fokus på
informasjonstiltak om forbudet mot å spre arter og 2) kontroll av gjennomførte fysiske tiltak
for å hindre videre spredning av fremmede arter. Dette gjelder særlig spredning av ørekyte
over vannskillet mot Vestlandet på Hardangervidda.

5.2.4 Forsuring (lufttransportert forurensning)
Miljøopprettholdende og forebyggende tiltak mot forsuring/lufttransportert forurensning er
å fortsette kalkingen på dagens nivå eller det nivået som til enhver tid er aktuelt for å
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opprettholde ønsket miljøtilstand. Den kalkingsaktiviteten som gjennomføres pr i dag
ansees generelt som tilstrekkelig til at miljømålet om god økologisk tilstand er nådd jfr.
Fiskeforvalteren i Buskerud6.

5.3 Forslag til miljøforbedrende (avbøtende) tiltak som bør utredes
Aktuelle tiltak som bør utredes er i utgangspunktet hentet fra listene over mulige tiltak gitt i
den generelle tiltaksveilederen (Direktoratsgruppen 2007) og tiltaksveilederen for jordbruk
gitt på Bioforsks nettsider (www.bioforsk.no).

5.3.1 Jordbruk
Alle tiltak innen jordbruk gitt i Bioforsk veileder er vurdert som aktuelle. Bakgrunnen for
dette er at Bioforsk konstaterer at det er gjennomføringen av mange forskjellige miljøtiltak
samtidig som kan gi en betydelig redusert belastning fra jordbruket i følge
evalueringsrapporten om effekten av RMP-ordningen (Øygarden, Kværne og Grønlund
2008). Vi har likevel valgt å utrede et utvalg hovedtiltak som vi mener vil gi betydelig effekt i
dette nedslagsfeltet. Disse er gitt i listen under.
Oversikt over hovedtyper av tiltak som vil bli vurdert:
 Redusert/optimalisert gjødsling og gjødslingsplanlegging
 Redusert/endret jordarbeiding
 Grasdekte vannveier og vegetasjonssoner
 Hydrotekniske tiltak
 Fangdammer
Også andre tiltak foreslått i Bioforsks veileder er aktuelle, men potensielt omfang av dem
vurderes enten ikke å være så stort eller så er det så lite grunnlagsdata et det er vanskelig å
beregne effekt av dem.
Fylkesmannen i Buskerud har pekt på et slikt tiltak som er grøfting. God grøfting gir bl.a.
bedre vekst, økt opptak av næringsstoffer, bedre jordstruktur og bedre kapasitet til å hindre
overflatevann og dermed erosjon. Fylkesmannen i Vestfold har i rapporten Grøfting i
Vestfold 1920-2006 (Fylkesmannen i Vestfold 2007) vist at behovet for grøfting antagelig er
stort i Vestfold. Tiltaksveilederen på jordbrukstiltak (www.bioforsk.no) gir lite informasjon
om effekter og kostnader av tiltaket. Fylkesmannen i Vestfold har imidlertid beregnet
kostnadene til kr 3000-4000/daa. Grøfting blir ikke vurdert videre, men ansees som et
positivt tiltak som kan redusere belastningen fra jordbruket.

5.3.2 Ras i elvekanten
Spesielt i Lardal og Larvik går det til tider svært store ras i ut i Lågen. Det største i nyere tid
gikk i 1990 på Rimstadmoen i Larvik og var på om lag 400.000 m 3. I Lardal gikk det flere store
ras i 2000. Fra begge kommuner er det kjent årlige større eller mindre ras både i elvekanten

6

Erik Garnås, Fiskeforvalter, Fylkesmannen i Buskerud.

Side 66

Tiltaksanalyse for Numedalslågens nedslagsfelt
og i jordekanter nær elva (se Bilde 1). Dette kan være en av hovedårsakene til at
fosformålingene i Lågen nedstrøms Hvittingfoss ofte viser store variasjoner fra år til år.
Det er vanskelig å avgjøre om rasene er ”naturlige” eller kommer som følge av menneskelig
aktivitet. Noen er nok utløst av en kombinasjon av skadde hydrotekniske anlegg i jordbruket
i områder med erosjons- og rasutsatt jordsmonn som kanskje i tillegg er bakkeplanert. De
større rasene i elvekanten skyldes antagelig en kombinasjon av grunnvann i flere horisonter
som fryser og tiner i elveskråningen. Sterk nedbør eller tining kan gi opphoping av store
vannmengder i sedimentlagene og stor tyngde i elvekanten. Når det smelter et lite hull i
isen i kantskråningen blir effekten som et dambrudd. Vann under stor trykk fosser ut og tar
med seg store mengder jordmasser. Det er en generell oppfatning at rasaktiviteten har tiltatt
med mildere vintre med mye nedbør. Det er vår oppfatning at ras forekommer naturlig, men
at endrede klimatisk forhold om
vinteren er en viktig årsak til en
opplevd økning av rasaktiviteten.
Medvirkende årsaker kan være
endringer i grunnvannshydrologiske
forhold som følge av for eksempel
jordbruk, husbygging, veier og andre
hydrotekniske tiltak i bakken.
Siden medvirkende årsak til en del av
rasene ansees å være menneskelig
aktivitet i nedslagsfeltet vil tiltak mot
store ras i elvekanten vil bli vurdert på
generelt grunnlag og som eget tema.
Ras på jordbruksarealer blir vurdert
under hydrotekniske tiltak i
jordbruket.

Bilde 1. Ras i jordekant/elveskråning ved
Rimstad/Odbergmoen i Larvik vinteren 2007/2008.
Foto: E. Kolstad.

5.3.3 Avløp
Spredt avløp
I områder der spredt avløp utgjør en for stor belastning vurderes følgende tiltak som
aktuelle:
 Krav om renseanlegg med minimum 90 % rensekapasitet på fosfor.
 Eventuelt forutgående kildesøk for å identifisere enkeltutslipp.
 Eventuelt forutgående kartlegging av spredte avløpsanlegg (bl.a. sted, anleggstype,
belastning).

Kommunalt avløp
Innenfor kommunalt avløp er det en rekke tiltak som kan være aktuelle. Vi har tatt
utgangspunkt i tiltaksoversikten gitt i tiltaksveilederen (Direktoratsgruppa 2007). Basert på
denne og innspill fra de aktuelle kommunene er vår vurdering at det særlig er i Kongsberg
det kan være behov for mer omfattende og sammensatte tiltak. Det er i første rekke den
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bakteriologiske belastningen som bør reduseres, men en reduksjon i fosforbelastning vil
også være gunstig for å nå miljømålene ved Hvittingfoss. I Larvik er det et potensiale for
reduksjoner fra overløp ved Faret pumpestasjon. I Andebu kommune (Goksjøvassdraget) blir
det vurdert ytterligere forbedring av renseeffekt ved Kodal renseanlegg.
Følgende tiltak vurderes som de mest aktuelle i utvalgte kommunale avløpssystem:
 Montere bakteriologisk rensetrinn på renseanlegg der bakterier er et problem.
 Utbedre feilkoblinger i ledningsnettet.
 Separering av overvann og avløpsvann (redusere overløpsbelastningen).
Andre tiltak kan også være aktuelle, men omfanget av dem er foreløpig så usikkert at det
først må gjennomføres omfattende analyser av det enkelte avløpssystem før man kan si noe
om effekt.

5.3.4 Hydromorfologiske endringer
Oppgangshindre for fisk
Tiltaks om vil bli vurdert er:
 Utbedring av kulvert eller inngang til kulvert slik at fisk kan vandre opp.

Langsgående endringer
For vannforekomster der det er registrert langsgående endringer vil det bli vurdert om
tilbakeføring til et mer naturlig vannløp vil gi bedre økologi eller kjemisk vannkvalitet. Her
kan også samfunnsøkonomiske forhold få stor betydning forvurderingen av tiltak.

5.3.5 Tiltak som virker på flere påvirkninger
Tiltak som settes inn for å redusere fosforbelastningen kan også redusere
bakteriepåvirkningen og omvendt. Dette gjelder i første rekke tiltak på renseanlegg,
ledningsnettet i kommunalt avløp og tiltak på spredt avløp.
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6 Tiltakenes effekter, kostnader og rangering
6.1 Tiltaksområde Lågen oppstrøms Skollenborg
I dette tiltaksområdet er det i realiteten lite avlastningsbehov for fosfor og bakterier.
Miljømålene er nådd de aller fleste steder. Kongsberg sentrum og tettebebyggelsen i
Kongsberg ligger innenfor dette tiltaksområdet, men behandles i kapittel 6.2 (Lågen
nedstrøms Skollenborg) da effektene av utslippene fra Kongsberg i hovedsak påvirker den
strekningen.

6.1.1 Jordbruk
Den generelle jordbruksbelastningen er liten og det foreslås ikke spesielle tiltak utover det
nivået som gjennomføres i dag.

6.1.2 Avløp
Spredt avløp
Belastningen fra spredt avløp er generelt liten og utløser ikke spesielle behov for tiltak i
dette tiltaksområdet utover de som gjennomføres i dag.
Kommunalt avløp
Belastningen fra kommunalt avløp er generelt liten og utløser ikke spesielle behov for tiltak i
dette tiltaksområdet utover drifts- og vedlikeholdspraksis som gjennomføres i dag.
Avløp fra hytteområder
Belastningen fra hytteområder er generelt liten, men økende standard og nye
avløpssystemer med renseanlegg gjør at vannkvaliteten ved hytteområdene bør overvåkes
spesielt. Belastningene fra spredt avløp er ansett som moderat fra hytteområdene ved
Blefjell (Kongsberg og Flesberg) og i området Vasstulan og Torsetvatnet (Nore og Uvdal
kommune)

6.2 Tiltaksområde Lågen nedstrøms Skolleborg
6.2.1 Jordbruk
I dette området er det generelt store tilførsler fra jordbruket med om lag 34 % ihht justert
forurensningsregnskap for Larvik og Lardal. Det antas at en betydelig del av avlastningen må
tas fra jordbrukssektoren. Erfaringer fra Goksjøvassdraget (se kapittel 6.3) viser at særlig
erosjon i punkter (for eksempel ødelagte hydrotekniske anlegg) og linjer (for eksempel
vannveier på jordet) kan utgjøre en betydelig del av tilførslene. Dette gjelder særlig i Lardal
der det er en stor andel bratte jorder og en god del bakkeplanering. I Larvik er det ganske
store arealer som er flate og veldig sandholdige. Her dyrkes det i første rekke gulrøtter,
poteter og grønnsaker i skifter med bl.a. korn. Husdyrholdet i området er lite og vurderes å
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ha en relativt liten påvirkning på Lågen, men kan ha betydelig påvirkning på enkelte berørte
sidebekker.
Det vises til kapittel 5.3.1 for oversikt over tiltak som skal vurderes.
6.2.1.1 Redusert/optimalisert gjødsling
Redusert gjødsling
Generell reduksjon av fosforgjødsling er valgt som et tiltak som skal utredes. Nyere forskning
viser at der det er høye P-AL tall vil det være større avrenning av fosfor en der P-AL tallene er
lave. Videre er det også indikasjoner på at man i mange områder kan gjødsle med mindre
fosfor og likevel opprettholde avlingsnivået. Dessverre er det ikke datagrunnlag for å si noe
om potensiale for dette tiltaket da P-AL nivået i jorda i nedslagsfeltet ikke er kjent. I
tiltaksveilederen for jordbruk (www.bioforsk.no) finner vi heller ikke tall på hvor mye
reduksjon man kan forvente i fosforavrenningene fra aktuelle arealer. Det er imidlertid en
klar oppfatning av at dette er et meget kostnadseffektivt tiltak så lenge man ikke får
avlingsnedgang ved endret gjødselpraksis.
Bedre spredeteknikk
Bedre spredeteknikk ansees som meget kostnadseffektivt dersom det ikke må kjøpes nytt
utstyr utenom vanlig investeringstakt og utvikling i driftspraksis. Omstruktureringen i
jordbruket (færre som driver større enheter) og økte gjødselpriser antas over tid å føre til
naturlig utskifting til mer effektivt gjødselutstyr.
Husdyrgjødsel
Det er relativt få husdyrbruk i dette området og belastningen fra disse på Lågen ansees å
være relativt liten. De kan imidlertid ha stor påvirkning på mindre lokale bekker uten at det
er fremkommet i fullkarakteriseringen. Det vises til teksten om husdyrgjødsel i kapittel 6.3
om Goksjøvassdraget for mer utfyllende om dette.
Konklusjon
Tiltaket redusert og optimalisert gjødsling uten avlingsnedgang gis en kostnadseffektivitet
på kr 0,-/kg fosfor redusert. Vi har imidlertid ikke tall på hvor mye et slikt tiltak vil redusere
fosforbelastningen til Lågen.
6.2.1.2 Punkt og linjetiltak mot erosjon
Det vises til vedlegg 11.1 for en nærmere presentasjon av punkt- og linjetiltak.
Tallgrunnlaget
Lardal
Det er ikke gjort helhetlige kartlegginger av erosjonsproblemer knyttet til punkt og linjer i
dette planområdet. Det er imidlertid gjort en mindre kartlegging i et område kalt Styrmo i
Lardal kommune (Simonsen 2005b). Her var hovedutfordringen erosjon knyttet til
hydrotekniske tiltak i bakkeplanerte områder. Prosjektet omfattet arealer med både relativt
stiv leirjord og mer sandholdig jord over leire. Bare for dette lille området (ca 600 daa) var
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det beregnede jordtapet ca 106 tonn for vinteren 2004/2005. Arealene omfattet av
Områdetiltak Styrmo kan i følge Lardal kommune sees som et representativt utvalg for ca 75
% av Lardals jordbruksareal (75 % tilsvarer ca 15 000 daa). Siden vi ikke har en total
kartlegging av denne problemtypen velger vi å oppskalere ihht de opplysningene vi har.
Styrmoprosjektet dekket om lag 4 % av arealet av samme type (600 daa/15 000 daa = 0,04).
Oppskalerer vi tilførslene fra Styrmo til de øvrige sammenliknbare arealene på 15 000 daa
får vi 2 650 tonn jord (106 tonn/0,04). Dette betyr at vi fra punkt- og linjeerosjon alene har
en tilførsel på om lag 2 650 kg fosfor pr år (1 promille av jordvekten) fra Lardal.
Kongsberg
Jordbruksarealet i Kongsberg er på om lag 36 000 daa. Jordbruket nedstrøms Skollenborg
utgjør om lag 90 % av alt jordbruksareal i kommunen. Arealene i erosjonsklasse 3 og 4 utgjør
28 % mot 35 % i Lardal (tall fra SLF www.slf.dep.no). Ut fra visuelle kartstudier av temakart
om bakkeplanering fra Skog og landskap vurderes andelen bakkeplanerte arealer å være en
del mindre i Kongsberg enn i Lardal.
De erosjonsmessige utfordringene fra punkter og linjer ansees generelt ikke å være så store
som i Lardal selv om enkelte områder er svært erosjonsutsatte. Siden vi ikke har konkrete
kartlegginger av erosjonsproblematikken knyttet til punkter og linjer velger vi å skalere
tallene vi har fra Lardal basert på sammenlikning av areal, erosjonsklasser og planerte
arealer. Vi vurderer erosjonen fra linjer og punkter til å være ca halvparten pr arealenhet av
det den er i Lardal. Dette betyr at vi fra punkt- og linjeerosjon i Kongsberg anslår en
tilførsel på om lag 2 9007 kg fosfor pr år.
Larvik
Det er heller ikke i Lavik kartlagt erosjon knyttet til punkt eller linje. Vi velger derfor å skalere
med bakgrunn i forholdene i Lardal. Jordbruksarealene i Larvik er betydelig flatere enn i
Lardal og dermed mindre erosjonsutsatt. Det er i tillegg langt mindre arealer som er
bakkeplanert. Videre er det langt mer lette jordarter med sand over leire enn i Lardal. I
enkelte områder kan det likevel være betydelig erosjon i de lette jordartene. Vi anslår at
erosjonen fra punkt og linje i Larvik kan være 20 % pr arealenhet av det den er i Lardal. Dette
betyr at vi fra punkt- og linjeerosjon i Larvik anslår en tilførsel på om lag 9608 kg fosfor pr
år.
Sammenstilling for tiltak i punkt og linje
Tabell 13 gir en sammenstilling teoretisk potensiale for redusert fosfortilførsel dersom de
foreslåtte tiltakene gjennomføres. Tallene er hentet fra beregningene over. Det ansees ikke
som realistisk at alle foreslåtte tiltak gjennomføres. Dette er pr i dag frivillige tiltak for
grunneieren og både økonomiske, driftsmessige og andre forhold kan gjøre at en del av
tiltakene ikke blir gjennomført. Vi anser det imidlertid som realistisk at 50 % kan bli
gjennomført.

7

Lardal: 2659 kg fosfor/15 000 daa = 177 kg/daa. Kongsberg, aktuelt jordbruksareal: 90 % av 36 000 daa =
32 400 daa. Erosjon fra punkt og linje i Kongsberg: (177 kg/daa/2) x 32 400 daa = 2 867 kg ≈ 2 900 kg.
8
Lardal: 2659 kg fosfor/15 000 daa = 177 kg/daa. Larvik, aktuelt jordbruksareal: 27 000 daa (i følge Larvik
kommune). Erosjon fra punkt og linje i Larvik: (177 kg/daa)/5 x 27 000 daa = 956 kg ≈ 960 kg.
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Tabell 13. Samlet oversikt over potensiale for reduksjon av fosfortilførsel til Lågen nedstrøms
Skollenborg dersom foreslåtte tiltak mot erosjon i punkt og linjer inklusive bygging av fangdammer
gjennomføres. Tall for 100 % og 50 % gjennomføring.

Kommune

Redusert P tilførsel ved 100 Redusert P tilførsel ved 50 %
% gjennomføring (kg P/år) gjennomføring* (kg P/år)
2 900
1 450
2 650
1 325
960
480
6 510 kg fosfor/år
3 255 kg fosfor/år

Kongsberg
Lardal
Larvik
Sum

Estimerte kostnader for gjennomføring av tiltakene er basert på gjennomsnittlige
investeringskostnader pr kg redusert fosforutslipp fra Områdetiltak Styrmo. Tallgrunnlaget
er kr 2 800/kg9 fosfor redusert. Investeringskostnadene ved 50 % gjennomføring blir da kr
9 100 000,-. Vi setter kostnadseffektiviteten lik den for Goksjøvassdraget som er kr 150300/kg fosfor redusert.
6.2.1.3 Fangdammer
Potensialet for fangdammer er ikke kartlagt i Kongsberg, Lardal eller Larvik. Det vurderes
imidlertid å være et potensiale på ca 2 i Lardal, ca 2 i Kongsberg og ca 6 i Larvik når man tar
hensyn til bratt terreng og sjøørret i en del bekker. Vi anslår dermed et realistisk
gjennomførbart potensiale på 10 fangdammer total. For beregnings skyld antar vi at
gjennomsnittlig damareal er 1000 m2/dam, at anleggskostnaden er kr 150,-/m2 vannflate og
fosforfangsten er på 35 kg/1000 m2 (Dahl Grue 1998). Tabell 14 viser at dette tiltaket gir en
potensiell reduksjon på 350 kg fosfor/år.
Tabell 14. Estimert jordfangst og kost/nytte for potensielle fangdammer i Kongsberg, Lardal og
Larvik kommuner. Grunnlaget for beregningen er en estimert fosforfangst på 35 kg/1000 m2
damareal (Dahl Grue 1998).
Type tiltak

Fangdam

Antall

10

Estimert
damareal
(m2)

10 000

Estimert
kostnad
(kr)

1 500 000

Estimert
fosforfangst
(kg)

350

Kost/nytte
v/100%
gj.føring
(kr/kg
fosfor)

Tiltakets
antatte
levetid (år)

4 285

25

Kost/nytte
etter levetid
v/100%
gj.føring
(kr/kg
fosfor)
171

For fangdammer angir Bioforsks tiltaksveileder en kosteffekt 100 – 400 kr/kg fosfor
tilbakeholdt. Dersom vi gjør en nåverdiberegning inklusive årlige vedlikeholdskostnader
med våre inngangsverdier ligger denne på kr 303,-/kg P tilbakeholdt. Da er renten satt til 4
%, levetiden til 25 år og vedlikeholdskostnadene satt kr 1000,-/daa pr år (tilsvarer tilskuddet i
Regionalt miljøprogram for Vestfold i 2008). Se også nåverdiberegningen om fangdammer i
kapittel 6.3 om Goksjøvassdraget. Vi setter vår kostnadseffektivitet for fangdammer til kr
240 til kr 300,-/kg fosfor tilbakeholdt pr år.

9

Områdetiltak Styrmo. Kostnad kr 297 000,- / 106 kg P = kr 2 800,-/kg P redusert.
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Vurdering av realisme og usikkerhet i tallene
Tallene for erosjon fra punkt og linje i Kongsberg, Lardal og delvis Larvik kan virke svært
høye. Grunnlagstallene fra Områdetiltak Styrmo i Lardal er målte verdier (faktiske
erosjonsspor målt med tommestokk) så disse er det mindre usikkerhet ved. Det er imidlertid
gjort en rekke antagelser i skaleringen av belastingene som kan føre til stor feil dersom
antagelsene ikke holder mål. Videre er den reelle erosjonen svært avhengig av klimatiske
faktorer om vinteren. Dette vil gi utslag i den reelle erosjonen det enkelte år.
En sammenlikning som imidlertid kan gjøres er å se på total erosjon dersom alle arealer i
Lardal høstpløyes. Da vil man ha en teoretisk erosjon på 4 937 tonn jord (Tabell 25) mens
estimert erosjon fra punkt og linje var på 2 650 tonn. Når man kjenner til utfordringene i
Lardal anser vi ikke tallene for mer urimelige enn at de kan benyttes i denne tiltaksanalysen.
6.2.1.4 Redusert jordarbeiding - Arealtiltak
Fylkesmannen i Vestfold har fått utført beregninger av flateerosjon for jordbruket Vestfold
(Turtumøygard og Øygarden 2008). Tabell 25 (se kapittel 6.3.1.3) viser effekter ved dagens
drift, dersom alle arealer i erosjonsklasse 3 og 4 ble liggende i stubb over vinteren og dersom
alle arealer i erosjonsklasse 2, 3 og 4 ble liggende i stubb. I samme kapittel er
beregningsmetoden vist. Tallene gjelder for hele den aktuelle kommunen og kan benyttes
direkte på Lardal kommune. For Larvik skaleres tallene direkte ut fra andelen
jordbruksarealer som ligger i nedslagsfeltet i forhold til totalen som er 40 %10. For Kongsberg
har vi ikke tilsvarende tallgrunnlag og velger å skalere tallene fra Lardal ut fra forutsetningen
om at arealforedeling på erosjonsklasser11 og driftspraksisen på arealene er relativt lik.
Tabell 15. Estimert reduksjon i jord- og fosfortap til Lågen nedstrøms Skollenborg avledet av
grunnlaget fra GIS i avrenning for Larvik og Lardal og skalering av tall fra Lardal for Kongsberg.

Kommune
Kongsberg12
Lardal
Larvik
Sum kg fosfor

Andel av
Redusert erosjon
jordbruket til
hvis alt areal i
Numedalslågen klasse 3 og 4 i stubb
0,9
270 tonn / 270 kg P
1
125 tonn / 125 kg P
0,4
78 tonn / 78 kg P
473 kg P

Redusert erosjon
hvis alt areal i klasse
2, 3 og 4 i stubb
717 tonn/ 717 kg P
322 tonn / 322 kg P
313 tonn / 313 kg P
1030 kg P

Det er ikke tallgrunnlag for å beregne kosteffektivitet av tiltaket, men veilederen til Bioforsk
oppgir en kostnadseffektivitet på redusert jordarbeiding på < 250 kr/kg fosfor redusert
utslipp.

10

Larvik, andel jordbruksareal i nedslagsfeltet: 27 000 daa/73 000 daa = 40 %.
Erosjonsklasse 3: Lardal; 24 %. Kongsberg; 20 %. Erosjonsklasse 4: Lardal; 11 %. Kongsberg 8 %.
12
Kongsbergs aktuelle jordbruksarealer: 32 400 daa. Lardals aktuelle jordbruksarealer: 15 000 daa. Mengde
redusert erosjon fra flater i Kongsberg ved alt i erosjonsklasse 3 og 4 i stubb: Skalering av Lardals tall; 32 400
daa / 15 000 daa = 2,16 x 125 tonn jord = 270 tonn jord.
11
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6.2.2 Ras i elvekanten
Tiltak mot større ras i elvekanten er å etablere hydrotekniske anlegg som samler
overflatevann og fører det på en kontrollert måte ut til Lågen eller annet åpent vassdrag.
Dette vil redusere mengden overflatevann som trenger ned i grunnen og kan dermed
redusere faren for å utløse ras slik som beskrevet i kapittel 5.3.2. En annen løsning med å
grave dype pukkbrønner som fordeler overflatevannet lenger ned i sedimentene er prøvd på
1980-tallet. Denne løsningen har i følge Larvik kommune13 gjort situasjonen verre.
Det er vanskelig å anslå den konkrete avlastende effekten på fosfor av dette tiltaket. Vår
vurdering er imidlertid at denne type tiltak over tid vil redusere antall ras av denne typen.
Det vil være med å dempe svingningstoppene i konsentrasjonene av totalfosfor og kan
bringe tallet på rassituasjoner ned mot et antall og et omfang som kan sees som naturlig.
Kostnadene på denne typen tiltak kan være betydelige, men sett i forhold til den mengde
jordmasser og medfølgende fosfor som kommer ut i vassdraget samt levetiden på tiltakene
vurderes de likevel som billige. I noen områder er man også bekymret for om hus og veier
skal gå med i rasene. Dersom denne type tiltak også hindrer at dette skjer vil tiltakene være
svært rimelige. Et kostnadseksempel fra tiltak planlagt på Rimstadmoen er en investering på
om lag kr 600.000,- i et hydroteknisk anlegg med kummer og rørsystemer (tall fra Larvik
kommune).
Det er svært vanskelig å gi noen konkrete tall på effekter av tiltak. Dermed blir også
beregninger av kostnadseffektivitet usikkert. Sammen med landbruksfaglig ekspertise fra
Larvik har vi imidlertid gjort et kvalifisert forsøk basert på lokalkjennskap til området og
kunnskap om kostnader på denne type tiltak. Vi anslår behovet til ca 10 anlegg av typen
beskrevet over og at hvert anlegg vil reduser rasaktiviteten med i gjennomsnitt 100 m3
jordmasser/år14. Estimert redusert fosfortilførsel blir da om lag 1500 kg/år15 for alle
anleggene samlet. Kostnaden pr anlegg settes til kr 600.000,-. Totalt 6 millioner kroner. Med
en rente på 4 %, levetid 30 år og kr 5 000,-/år i vedlikehold pr anlegg blir den neddiskonterte
kostnadseffektivitet kr 265,-/kg fosfor pr år.

6.2.3 Avløp
Tiltak i Kongsberg oppstrøms Skollenborg tas med i dette kapittelet da dette vil være
avgjørende for å nå målene fra Skollenborg til Hvittingfoss. Fosfortilførslene fra befolkning
(Kongsberg inkludert) utgjør om lag 37 % av samlede tilførsler. Kongsberg har en betydelig
tilførsel av bakterier fra Kongsberg by og fra Hvittingfoss.
6.2.3.1 Status
Avløp på denne strekningen er vurdert i den forenklede tiltaksanalysen for Numedalslågen
(Skarbøvik, Simonsen og Glover 2006). Grunnlagsdataene fra denne repporten (se oppsett
13

Personlig meddelelse fra Einar Kolstad, Landrådgiver i Larvik kommune.
Det har gått mange ras i Rimstadområdet. Det har rast ut minst 500 000 kubikk de siste 50 årene i dette lille
området. Det er i gjennomsnitt 10 000 kubikk årlig og 10 tonn P årlig. Men det er usikkert hvor mye vi greier å
3
hindre med de foreslåtte tiltakene. Vi har i beregningen forutsatt at vi reduserer med 100 m /år pr tiltak.
15
3
100 m x 1,5 egenvekt på jord = 150 000 tonn jord. Fosforinnhold settes lik 1 promille av jordvekta. P-tapet
fra et rasområde er da 150kg pr tiltaksområde x 10 tiltaksområder = 1500 kg P/år.
14
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under) er benyttet sammen med oppdatert informasjon fra kommunemøtene som er
gjennomført i løpet av 2008.
Kongsberg
Tettsted:
Totalt 23 000 personer (2005) hvorav 18900 er tilknyttet kommunalt avløp, med god
standard. Kjemisk rensing. To renseanlegg (Hvittingfoss og Kongsberg)
Kapasitet på Sellikdalen RA (Kongsberg):
24 000 pe
Kapasitet på Hvittingfoss RA :
1 100 pe.
Renseeffekt fosfor Sellikdalen RA:
96% (krav 95%)
Renseeffekt fosfor Hvittingfoss RA:
96% (krav 90%)
Spredt bebyggelse:
Antall personer: 4100 pers.
Det er ca. 157 husstander som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett i Kongsberg
by. Noen har spredegrøfter, infiltrasjon til grunn dvs. ikke direkte utslipp til Lågen.
Kommunen har spredte avløpsløsninger fra Jondalen til Hvittingfoss, men har ikke
totaloversikt. Det anslås at det i disse områdene totalt er
ca. 1300 septiktanker med tømmeordning
30-35 minirenseanlegg.
Hytter:
Ca. 2500 hytter, de fleste har ikke innlagt vann men har gråvannsløsning.
50 hytter er tilknyttet godkjent renseanlegg (Hauk Fjellpark, Blefjell).
Kongsberg kommune, tekniske tjenester, skal i gang med en registrering av separate
avløpsløsninger.

Lardal:
Tettsted:
Totalt 2400 personer (2005) hvorav 1500 er tilknyttet kommunalt avløp, med god
standard. To biologiske renseanlegg (Svarstad og Steinsholt)
Spredt bebyggelse (900 personer):
Spredte avløpsløsninger fordelt på
20 minirenseanlegg
560 septiktanker med tømmeordning. Disse tømmes hvert 2. år. Har delvis naturlig og
delvis kunstig infiltrasjon.
Hytter:
Avløpsforhold for hytter er ikke kartlagt
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Larvik
Tettsted:
Totalt i Numedalslågens nedbørfelt nord for E18 er ca. 1600 hustander med ca. 3000
innbyggere.
Hvorav 1000 er tilknyttet kommunale renseanlegg dimensjonert for 2000 p.e., med
god standard.
Ca. 1000 pe er knyttet til kommunale renseanlegg med
- mekanisk/kjemisk rensing i Hvarnes (ca 98 % renseeffekt – restutslipp ca 1,5 kg
P/år)
- mekanisk/kjemisk rensing i Kvelde (ca 98 % renseeffekt – restutslipp ca 8 kg P/år)
Problemoverløp ved Faret pumpestasjon. Ca 311 kg P tilført Lågen pr år.
(All bebyggelse sør for E18 er tilknyttet Lillevik renseanlegg, dimensjonert for 60 000
p.e.)
Spredt avløp nord for E18 (2500 personer):
Standard ikke kartlagt
ca. 1000 septiktanker i området.
Ca. 20 minirenseanlegg (antas) – stort sett ett-husanlegg
Hytter nord for E18:
100+ hytter med lav standard: Vann og avløpssituasjon ikke kartlagt

6.2.3.2 Kongsberg kommune
I fullkarakteriseringen er sidebekkene rundt Hvittingfoss ført opp med stor belastning på
spredt avløp, mens øvrige områder med spredt bebyggelse er ført opp med moderat
belastning. På kommunalt avløp er belastningen til Lågen ført opp som moderat.
Kommunalt avløp
På kommunalt avløp er et av tiltakene som skal vurderes å drive feilsøk og utbedre
feilkoblinger. Det er ikke kjent hvor stort omfang feilkoblinger m.m. har. Vi velger å gjøre et
estimat og setter potensiell avlastning til 50 husstander med 2,7 pe/husstand. Dette blir
om lag 78 kg fosfor/år16 hvis tiltaket blir gjennomført.
Vi har ingen konkrete tall på kostnader pr utbedret husstand. Vi må derfor også her gjøre en
kvalifisert gjetting som inkluderer gravearbeid, rørdeler og fagarbeid på avløpsrør. Vi antar
at gjennomsnittlig kostnad pr utbedret husstand er kr 30.000,- . Kostnaden for feilsøkingen
legger vi inn under ordinære driftskostnader som likevel ville påløpt i det kommunale
avløpsarbeidet. De tas derfor ikke med her. Årlige vedlikeholdskostnader settes til kr 0,-.
Kostnadseffektiviteten ved 30 års levetid og 4 % rente er ca kr 1 200,- /kg fosfor
tilbakeholdt pr år.

16

1 pe = 0,58 kg fosfor/år. Verdiene regnet ut fra grunnlagsverdier for Goksjøvassdraget for å få
sammenliknbare tall.
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Spredt avløp
På spredt avløp anslås det at det er ca 1300 septiktanker med tømmeordning. De fleste av
disse har avløp til sidebekker og sideelver til Lågen. Ved en gjennomgang av
analyseresultatene fra overvåkningen i 2007 (Eurofins 2008) finner vi at de mindre
sidebekkene generelt er noe påvirket av avløp slik at målsettingen på bakterier og fosfor
tidvis ikke tilfredstilles. De større sideelvene (Jondalselva, Kobberbergselva, Dalselva,
Kjørstadelva) har generelt tilfresstillende vannkvalitet både på bakterier og fosfor.
Basert på resultatene fra overvåkningen er det et behov for avlastning av bakterier og fosfor
til sidebekker til Lågen og i Lågen i seg selv. Det utredes derfor tiltak på alle husstander med
spredt avløp som ligger nær Lågen eller som ligger nær sidebekker til Lågen, men ikke de
husstandene som ligger til de større og renere sideelvene nevnt over. Vi estimerer antall
berørte avløpsanlegg i dette området til 60 % av 1300 anlegg. Dette utgjør 780 anlegg som
produserer 1100 kg fosfor/år17 etter teoretisk rensing på 10 %. Dersom man stiller
rensekrav på 90 % fosfor på alle anlegg vil redusert tilførsel være på om lag 990 kg
fosfor/år. Den reelle effekten i Lågen antas å være noe mindre siden sidebekker til Lågen
som regel er resipienten og det vil være en viss selvrensing frem til og i disse.
Bakteriologi
Sellikdalen renseanlegg er en betydelig kilde til bakterier i Lågen nedstrøms Kongsberg. Vi
finner det ikke riktig å benytte målestasjonen like nedstrøms utløpet av renseanlegget som
mål på den generelle bakterieverdien i Lågen nedstrøms Kongsberg. Vi benytter heller
måleverdiene fra Skollenborg da bakteriene her har blandet seg godt i resipienten. I den
forenklede tiltaksanalysen er det pekt på muligheten for desinfisering og etterpollering av
avløpsvannet fra anlegget. Desinfisering er en metode som kan ha god effekt dersom man
får det til å fungere. Etterpolering i våtmarksfilter eller andre rensemetoder er også en
mulighet. Det er imidlertid liten plass til prosesser som krever nye store arealer. Nye
rensetiltak på bakterier ved Sellikdalen renseanlegg foreslås som tiltak. Vi har imidlertid
ingen estimater på avlastende effekt og kostnadsoverslag på aktuelle tiltak.
Økt rensekrav til fosfor på spredte avløp vil vi gi effekt på bakterier. Omfanget av
avlastningen kan bli betydelig uten at vi her kan tallfeste effekten i resipientene.
6.2.3.3 Lardal kommune
I fullkarakteriseringen ble Herlandselva og Garrila (bekk) og bekken vest og syd for Svarstad
sentrum identifisert til å ha stor belastning av spredt avløp. De fleste øvrige sidebekker samt
Lågen er registrert med moderat belastning. Det er imidlertid et generelt avlastningsbehov
både på fosfor og bakterier til Lågen og til en del sidebekker. I denne beregningen legger vi
til grunn at tiltak gjennomføres på alle spredte avløpsanlegg med for dårlig renseeffekt.
I Lardal er det ca 560 septiktanker med tømming hvert 2. år. Vi antar at ca 60 av disse har
infiltrasjon som gir god nok renseeffekt. Vi står da igjen med 500 spredte avløpsanlegg som

17

Grunnlaget er 2,7 pe/anlegg der hver pe produserer 0,58 kg P/år. Teoretisk produksjon er da 1,56 kg P/år.
Renseeffekt på slamavskiller er satt til 10 %. 780 anlegg x 1,56 kg p/år = 1 216 kg P/år minus 10 % = 1 095 kg.
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produserer 700 kg fosfor/år18 etter teoretisk rensing på 10 %. Dersom man stiller rensekrav
på 90 % fosfor på alle anlegg vil redusert tilførsel være på om lag 630 kg fosfor/år.
Den reelle effekten i Lågen antas å være noe mindre siden sidebekker til Lågen som regel er
resipienten og det vil være en viss selvrensing frem til og i disse.
6.2.3.4 Larvik kommune
I resultatene fra fullkarakteriseringen er det ikke registrert vannforekomster med stor
belastning fra kommunalt avløp bortsett fra de nedre delene av Lågens hovedløp. Det er
heller ikke registrert vannforekomster med stor belastning fra spredt avløp, men dette er
feil. I overvåkningsrapporten fra 2007 er det kommet inn 7 sidebekker som er til dels svært
påvirket av bakterier og har relativt høye fosforverdier. Disse er Haugselva, Rimstadelva,
Neselva, Gylna, Hagtvedtbekken, Ulvedalsbekken og Rauanbekken. Larvik kommune
opplyser at det er flere bekker med denne type belastning, men at de ikke var med i 2007overvåkningen og dermed ikke kom med i rapporten for 2007. Det er klare indikasjoner på at
spredt avløp (evt. i kombinasjon med andre belastninger) er et problem i disse bekkene. Det
er nok også utfordringer med spredt avløp til andre sidebekker, men de er ikke i like stor
grad undersøkt og antas ikke å være så sterkt påvirket som de nevnte bekkene.
Ved Faret pumpestasjon (mellom Bommestad og Gloppe bru) går det ut om lag 311 kg
fosfor/år i følge Larvik kommune. Dette skyldes forhold i deler av avløpssystemet som
sokner til denne pumpestasjonen. Larvik kommune har planlagt tiltak som vil føre til en
avlastning på ca 305 kg fosfor/år. Tiltakene er kostnadsberegnet til 8 millioner kroner.
Det er ca 1000 septiktanker i området hvor standarden ikke er kjent. Vi antar at 15 % av
disse har infiltrasjon som gir god renseeffekt. Vi står da igjen med 850 spredte avløpsanlegg
som produserer ca 1 200 kg fosfor/år19 etter teoretisk rensing på 10 %. Dersom man stiller
rensekrav på 90 % fosfor på alle anlegg vil redusert tilførsel være på om lag 1 080
fosfor/år. Den reelle effekten i Lågen antas å være noe mindre siden sidebekker til Lågen
som regel er resipienten og det vil være en viss selvrensing i disse.
6.2.3.5 Samlet oppstilling for avløp.
Eutrofi
For kommunalt avløpt er effekten av feilkoblinger i Kongsberg og justeringer i
avløpssystemet til Faret pumpestasjon i Larvik vurdert. Tabell 16 viser at tiltakene kan
redusere tilførslene med om lag 383 kg fosfor/år. Kostnadseffektiviteten er kr 1 100,-/kg
fosfor tilbakeholdt pr år for retting av feilkoblinger m.m. i Kongsberg. For tiltakene
oppstrøms Faret pumpestasjon i Larvik er kostnadseffektiviteten ca kr 1 500,- /kg på kjente
kostnader og tapstall oppgitt av Larvik kommune.

18

Grunnlaget er 2,7 pe/anlegg der hver pe produserer 0,58 kg P/år. Teoretisk produksjon er da 1,56 kg P/år.
Renseeffekt på slamavskiller er satt til 10 %. 500 anlegg x 1,56 kg p/år = 780 kg P/år minus 10 % = 702 kg.
19
Grunnlaget er 2,7 pe/anlegg der hver pe produserer 0,58 kg P/år. Teoretisk produksjon er da 1,56 kg P/år.
Renseeffekt på slamavskiller er satt til 10 %. 850 anlegg x 1,56 kg p/år = 1 326 kg P/år minus 10 % = 1 193 kg.
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Tabell 16. Beregning av fosforavlastning, investeringsbehov og kostnadseffektivitet i kr/kg fosfor
redusert dersom foreslåtte tiltak på kommunalt avløp gjennomføres i Kongsberg og Larvik
kommuner. Kostnadseffektivitet beregnet etter SFT (1995).
Kommune

Tiltak

Avlastende
Kostnad/
effekt kg P/år investering

Kongsberg
Retting av feilkoblinger
Larvik kommune
Tiltak oppstrøms Faret pumpestasjon
Sum
* Beregnet med en levetid på 30 år og rente på 4 %.

78
305
383

kr 1 500 000
kr 8 000 000
kr 9 500 000

Årlig
vedlikehold

Annuitetsfaktor*
0
0

Kostnadseffektivitet
kr/kg P og år
0.0578571
kr 1 100
0.0578571
kr 1 500

Tabell 17 viser samlet oppstilling av vurderte tiltak innen spredt avløp. Samlet
investeringskostnad er satt til ca 192 millioner kroner og netto årskostnad og
kostnadseffektivitet er beregnet til kr 6 475,- /kg fosfor og år for etablering av 2 130 nye
renseanlegg på spredt avløp i Kongsberg, Lardal og Larvik kommuner. Det er benyttet en
levetid på 30 år og rente på 4 %. Beregning etter metode gitt i SFT (1995).
Tabell 17. Beregning av fosforavlastning, netto årskostnader og kostnadseffektivitet i kr/kg fosfor
redusert dersom 2 130 anlegg med bare slamavskiller bygges om til nye renseanlegg med 90 %
renseeffekt på fosfor. Kostnadseffektiviteten beregnet etter SFT (1995).
Kommune

Antall Redusert
Pris/anlegg Kostnad/
Årlig
Sum årlig
AnuitetsNetto
Kostnadsanlegg utslipp ved
investering
vedlikehold vedlikehold
faktor
årskostnad inkl effektivitet
90 %
pr anlegg
årlig vedl.hold* kr/kg P*år
renseeffekt
(kg P/år)
Kongsberg
780
990
kr 90 000
kr 70 200 000
kr 3 000 kr 2 340 000
500
630
Lardal
kr 90 000
kr 45 000 000
kr 3 000 kr 1 500 000
850
1080
Larvik
kr 90 000
kr 76 500 000
kr 3 000 kr 2 550 000
kr 6 390 000
0.0578571 kr 17 481 206
kr 6 475
Sum
2130
2700
kr 191 700 000
* Netto årskostnad inkl. årlig vedlikehold beregnet med en levetid på 30 år og rente på 4 %.

Bakteriologi
Tiltak innen spredt avløp vil gi redusert belastning også på bakteriologi, men effektene er
vanskelig å estimere. Kostnaden ved tiltak for å redusere bakteriologisk belastning fra
Sellikdalen renseanlegg i Kongsberg er ikke estimert. Den avlastende effekten forutsettes
imidlertid å bli svært god.

6.2.4 Sammenstilling av tiltak for Lågen nedstrøms Skollenborg
6.2.4.1 Eutrofi
Tabell 18 gir en oppsummering av tiltakene mot eutrofi prioritert etter kost/effekt. Vi ser at
avlastingsmålet nås ved bare å fokusere på tiltak som hindrer erosjon i punkter og linjer.
Videre ser vi at tiltak i jordbruket er langt mer kostnadseffektive enn tiltak innen spredt og
kommunalt avløp.

Side 79

Tiltaksanalyse for Numedalslågens nedslagsfelt
Tabell 18. Oppsummering av tiltak mot eutrofi i Lågen nedstrøms Skollenborg prioritert etter
kost/effekt.
Tiltakstype

Kg P redusert
utslipp/år
Ikke kjent

Totalkostnad /
Kosteffekt Kommentarer
investering
(kr/kg P*år) (Se hovedteksten for nærmere detaljer)
Redusert og optimalisert gjødsling
kr 0
0
Reduserende effekt ikke kjent, men dette er et svært
uten avlingstap
rimelig tiltak under visse forutsettinger.
Punkt- og linjetiltak i jordbruket
3 255
kr 9 100 000 150 - 300 Ved 50% gjennomføring av estimert tiltaksbehov.
Arealtiltak i jordbruket
473
Ikke kjent
< 250
All åker i erosjonsklasse 3 og 4 i stubb over vinteren.
Retensjon på jordet satt til 50 %.
Tiltak mot større ras
1 500
kr 6 000 000
265
Vil bare redusere toppene av P-belastningen.
Delsum
5 228
kr 15 100 000
Avlastningsmål på 4,4 tonn fosfor nådd hvis alle tiltak over denne streken gjennomføres.
Fangdammer
350
kr 1 500 000 240 - 300 Ved 100% gjennomføring av foreslåtte tiltak.
Kommunalt avløp - Kongberg
78
kr 1 500 000
1 100
Retting av feilkoblinger
Kommunalt avløp - Larvik
305
kr 8 000 000
1 500
Utbedringer oppstrøms Faret punmpestasjon
Spredt avløp
2 810
kr 191 700 000
6 200
Pålegg om utbedring av til sammen 2130 anlegg til
(Kongberg, Lardal og Larvik)
moderne rensekrav (90%).
8 771
Sum
kr 217 800 000

6.2.4.2 Bakteriologi
Det er en målsetting å redusere bakteriologisk belastning til Lågen samt aktuelle sidebekker,
og sideelver. For sidebekker og sideelver er det eneste tiltaket å utbedre spredte avløp da
det ikke er kommunale avløp i disse. For Lågen nedstrøms Skollenborg vil tiltak både innen
kommunalt avløp i Kongsberg og Larvik og spredt avløp i alle kommuner virke positivt. Tiltak
innen kommunalt avløp i Kongsberg vil være etablering av ett nytt rensetrinn ved Sellikdalen
renseanlegg som reduserer bakteriebelastningen.
Oppsummert og prioritert foreslås derfor følgende tiltak mot bakteriell belastning i
vassdraget:
 Nytt rensetrinn for bakterier i Sellikdalen renseanlegg.
 Oppgradering av spredte avløpsanlegg med ikke tilfredsstillende renseeffekt.
 Utbedring av oppstrøms forhold ved Faret pumpestasjon i Larvik.

6.3 Tiltaksområde Goksjøvassdraget
6.3.1 Jordbruk
I dette området er det generelt store tilførsler fra jordbruket (36 % ihht
forurensningsregnskapet) samtidig som det må til en betydelig reduksjon i tilført fosfor. Det
er derfor behov for en omfattende tiltaksgjennomføring av alle mulige tiltak for å få til
tilstekkelig reduksjon av fosforbelastningen. Videre viser detaljerte kartlegginger (Simonsen
2004 a, b) at enkeltområder (mindre områder, punkter eller linjer) er særlig utsatt for
erosjon på grunn av bl.a. topografiske, jordartsmessige eller hydrotekniske forhold.
Erosjonsproblemene fra slike områder kan utgjøre en så stor del av et nedslagsfelts samlede
tilførsler at problemområdene bør prioriteres spesielt mht gjennomføring av tiltak.
Hovedutfordringen i dette tiltaksområdet blir å få gjennomført tilstrekkelig mange tiltak til at
det gir en betydelig reduksjon i jordbrukets tilførsler til vassdraget.
Det vises til kapittel 5.3.1 for oversikt over de tiltak som skal vurderes.
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6.3.1.1 Redusert/optimalisert gjødsling
Redusert gjødsling
Nyere forskning viser at der det er høye P-AL tall vil det være større avrenning av fosfor en
der P-AL tallene er lave. Videre er det også indikasjoner på at man i mange områder kan
gjødsle med mindre fosfor og likevel opprettholde avlingsnivået. Dessverre er det ikke
datagrunnlag for å si noe om potensiale for dette tiltaket da P-AL nivået i jorda i
nedslagsfeltet ikke er kjent. I tiltaksveilederen for jordbruk (www.bioforsk.no) finner vi heller
ikke tall på hvor mye reduksjon man kan forvente i fosforavrenningene fra aktuelle arealer.
Det er imidlertid en klar oppfatning av at dette er et meget kostnadseffektivt tiltak så
lenge man ikke får avlingsnedgang ved endret gjødselpraksis.
Bedre spredeteknikk
Bedre spredeteknikk ansees som meget kostnadseffektivt dersom det ikke må kjøpes nytt
utstyr utover vanlig investeringstakt og utvikling i driftspraksis. Omstruktureringen i
jordbruket (færre som driver større enheter) og økte gjødselpriser antas over tid å føre til
naturlig utskifting til mer effektivt gjødselutstyr.
Husdyrgjødsel
Det er relativt få husdyrbruk i vassdraget, men besetningenes størrelse er ofte større og mer
konsentrert. Dermed kan tilførselen av fosfor fra arealer rundt disse brukene være av
betydning. De to viktigste tiltakene er utnyttelse av hele spredearealet og spredning i
vekstsesongen. I kombinasjon med dette kan man antagelig redusere mineralgjødslingen
med fosfor pga høye P-AL tall i jord med husdyrgjødsling. Det er lite grunnlag for å si noe om
effekten av dette i redusert mengde fosfor tilført vassdraget. Utnyttelse av hele
spredearealet ansees om uten ekstra kostnader siden dette skal være ordinær praksis.
Spredning bare i vekstsesongen kan for enkelte husdyrbruk føre til ekstra kostnader ved
bygging av nye gjødselkjellere. Over tid vil det imidlertid være en naturlig fornying av
husdyrfjøsene og med dette blir det ofte også bygget nye gjødsellagre med større
lagringskapasitet. Kostnadseffektivitetens kan dermed være ned mot kr 0,-/kg fosfor
redusert (støttes også av tiltaksveilederen på www.bioforsk.no).
Konklusjon
Tiltaket redusert og optimalisert gjødsling uten avlingsnedgang gis en kostnadseffektivitet på
kr 0,-/kg fosfor redusert. Vi har imidlertid ikke tall på hvor mye et slikt tiltak vil redusere
fosforbelastningen til Goksjøvassdraget.
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6.3.1.2 Punkt- og linjetiltak mot erosjon
Det vises til vedlegg 11.1 for en nærmere presentasjon av punkt- og linjetiltak.
Tallgrunnlaget
Prosjektet ”Områdetiltak i Goksjøvassdraget” i Stokke, Andebu og Sandefjord viser tiltak i
punkt og linjer, hva det koster å gjennomføre dem og hvilke effekter det vil gi. Tabell 19 viser
de foreslåtte punkt- og linjetiltakene i Sandefjord kommune. Tabell 21 og Tabell 22 viser
beregningene for Stokke og Tabell 23 og Tabell 24 viser beregningene for Andebu.
Tabell 19. Punkt og linjetiltak foreslått i Sandefjord i forbindelse med Områdetiltak
Goksjøvassdraget.

For Sandefjord er det i originalmaterialet ikke beregnet hvor stor fosforreduksjon man vil få
dersom man gjennomfører tiltakene. Ser vi imidlertid på gjennomsnittlig reduksjon pr tiltak i
Stokke og Andebu er dette om lag 5 kg fosfor/tiltak. Vi benytter dette som skaleringsfaktor.
Dersom alle punkt- og linjetiltakene gjennomføres i Sandefjord er estimert reduksjon i
fosfortilførslene på 505 kg/år.
Tabell 20 gir en sammenstilling er teoretisk potensiale for redusert fosfortilførsel dersom de
foreslåtte tiltakene i tiltaksplanen fra Områdetiltak Goksjøvassdraget gjennomføres. Tallene
er hentet fra Tabell 21 til Tabell 24. Det er imidlertid gjort noen justeringer for større tiltak
som er gjennomført. Disse er:
 Steinsetting langs Skorgeelva i Andebu.
 Steinsetting m.m. i Kjæråselva.
Disse to tiltakene reduserer totalkostnaden med ca 1,9 millioner kroner og har redusert
tilførslene til vassdraget med om lag 350 kg fosfor pr år.
Det ansees ikke som realistisk at alle foreslåtte tiltak gjennomføres. Dette er pr i dag frivillige
tiltak for grunneieren og både økonomiske, driftsmessige og andre forhold avgjør hvor
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mange tiltak som blir gjennomført. Vi anser det imidlertid som realistisk at 50 % kan bli
utført.
Tabell 20. Samlet oversikt over potensiale for reduksjon av fosfortilførsel til Goksjøvassdraget
dersom foreslåtte tiltak mot erosjon i punkt og linjer inklusive bygging av fangdammer
gjennomføres. Tall for 100 % og 50 % gjennomføring.

Kommune
Sandefjord
Sandefjord fangdam
Andebu
Andebu fangdam
Stokke
Stokke fangdam
Sum

Redusert P tilførsel ved 100
% gjennomføring (kg P/år)
505
600
1388
222
1383
464
4562 kg fosfor
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Redusert P tilførsel ved 50 %
gjennomføring (kg P/år)
252
300
694
111
691
232
2 280 kg fosfor
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Tabell 21. Estimert redusert jordtap og estimerte kostnader fordelt på tiltakstyper og forskjellig gjennomføringsgrader for Stokke kommune. Kost/nytte
vises lengst til høyre som enkel beregning av totale kostnader delt på antatt levetid av tiltaket.
For vinteren 2003/2004

Tiltakstype
Flomvoll
Justering /rensk av bekk/elveeløp
Oppkant
Steinsetting
Rydding av trær
Rør/kum/nedløp (punkt)
Rør/kum/nedløp (linje)
Bredere kantsoner
Grasdekt vannvei/stubb
Permanent grasdekt vannvei
Fangdam
Sedimentdam
Summer

Antall
objekter
1
9
18
35
21
57
4
5
86
11
10
1
258

Estimert
damareal
(m2)

Estimert
Samlet
jordtap
lengde (m) (m3)

480
1 608
12 811
2 216
12 456
145
12 601

17 115

0
5
18
59
18
45
5
25
482
495
1 152

Estimert
kostnad (kr)
3 000
9 000
203 000
252 000
31 550
191 400
17 500
5
51 244
8 864
1 832 500
25 000
2 625 063

Estimert
redusert PEtimert
tilførsel til
redusert
vassdraget
jordtap 100% 100%
gj.føring,
gj.føring,
80% effekt
80% effekt
(m3)
(kg)
0
0
4
5,4
14
21,6
47
71,1
15
21,9
36
54,3
4
6
20
30
386
578,4
396
594
922
1 383

Estimert
redusert
jordtap 50%
gj.føring, 80%
effekt (m3)
0
2
7
24
7
18
2
10
193
198
461

Estimert
redusert Ptilførsel til
vassdraget
50% gj.føring, Estimert
80% effekt
kostnad 50%
(kg)
gj.føring (kr)
0
1 500
2,7
4 500
10,8
101 500
35,55
126 000
10,95
15 775
27,15
95 700
3
8 750
15
3
289
25 622
297
4 432
916 250
12 500
691
1 312 532

Kost/nytte
100%
gj.føring, 80% Til-takets
effekt (kr/kg
antatte
fosfor)
levetid
1 667
9 398
3 544
1 441
3 525
2 917
0
89
15
555

25
20
25
25
10
20
20
1
1
1
25
25

Kost/nytte
etter levetid
100%
gj.føring,
80% effekt
(kr/kg fosfor)
83
376
142
144
176
146
0
89
15
-

Merknader:
For grasdekte vannveier og permanent grasdekte vannveier er kostnaden beregnet ved å multiplisere lengden med kr 4,- (tidligerer tilskuddssats til grasdekte vannveier).

Tabell 22. Estimert jordfangst og kost/nytte for foreslåtte fangdammer i Stokke kommune. Grunnlaget for beregningen er en estimert fosforfangst på 35
kg/1000 m2 damareal (Dahl Grue 1998).
Type tiltak
Antall objekter Estimert
Estimert
Estimert
Estimert
Kost/nytte
Tiltakets
Kost/nytte
damareal (m2) kostnad (kr)
jordfangst
fosforfangst
100%
antatte levetid etter levetid
(tonn)
(kg)
gjennomføring (år)
100% gj.føring
(kr/kg fosfor)
(kr/kg fosfor)
Fangdam
10
12 456
1 832 500
146165
436
1 648
25
66
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Tabell 23. Estimert redusert jordtap og estimerte kostnader fordelt på tiltakstyper og forskjellig gjennomføringsrader for Andebu kommune. Kost/nytte
vises lengst til høyre som enkel beregning av totale kostnader delt på antatt levetid av tiltaket.

Tabell 24. Estimert jordfangst og kost/nytte for foreslåtte fangdammer i Andebu kommune. Grunnlaget for beregningen er en estimert fosforfangst på 35
kg/1000 m2 damareal (Dahl Grue 1998).
Type tiltak
Antall objekter Estimert
Estimert
Estimert
Estimert
Kost/nytte
Tiltakets
Kost/nytte
damareal (m2) kostnad (kr)
jordfangst
fosforfangst
100%
antatte levetid etter levetid
(tonn)
(kg)
gjennomføring (år)
100% gj.føring
(kr/kg fosfor)
(kr/kg fosfor)
Fangdam
9
6355
718400
146165
222
3230
25
129
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Kosteffekt - beregninger
Punkt og linjetiltak
I beregningene av kost nytte for tiltakene i Stokke og Andebu er det ikke benyttet
nåverdiberegninger, men bare enkle en enkel deling av kostnadene på kg fosfor tilbakeholdt
og deretter er dette delt på levetid for tiltaket. En kontroll med nåverdiberegning med rente
på 4 % og levetid som angitt i de aktuelle tabellene viser at kostnadene i forhold til nytten
kan gå opp med inntil 80 % i forhold til kost/nytteverdiene gitt i tabellene. Særlig årlige
vedlikeholdskostnader påvirker tallene. De fleste tiltakene vil likevel ha en
kostnadseffektivitet kr 150,- til kr 300,-/kg fosfor redusert tilførsel.
Fangdammer
For fangdammer angir Bioforsks tiltaksveileder en kosteffekt 100 – 400 kr/kg fosfor
tilbakeholdt. Dersom vi gjør en nåverdiberegning inklusive årlige vedlikeholdskostnader
med våre inngangsverdier ligger denne på kr 240,- til kr 300,-/kg P tilbakeholdt. Da er renten
satt il 4 %, levetiden til 25 år og vedlikeholdskostnadene satt kr 1000,-/daa pr år (tilsvarer
tilskuddet i Regionalt miljøprogram for Vestfold i 2008). Vi setter vår kostnadseffektivitet til
kr 240 til kr 300,-/kg P tilbakeholdt pr år.
6.3.1.3 Redusert jordarbeiding - Arealtiltak
Fylkesmannen i Vestfold har fått utført beregninger av flateerosjon for jordbruket for
Vestfold (Turtumøygard og Øygarden 2008). Tallene er imidlertid ikke tilgjengelig på en slik
måte at det er lett å beregne konkrete effekter og kostnader innenfor nedslagsfeltet. Tabell
25 viser imidlertid effekter ved dagens drift, dersom alle arealer i erosjonsklasse 3 og 4 ble
liggende i stubb over vinteren og dersom alle arealer i erosjonsklasse 2, 3 og 4 ble liggende i
stubb. Tallene gjelder for hele den aktuelle kommunen.
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Tabell 25. Flateerosjon i Vestfold beregnet med GIS i avrenning (tonn jordtap/år). Kommunevis.
Hentet fra: GIS avrenning for Vestfold 2007 (Turtumøygard og Øygarden 2008).

Tallene viser summen av løsrevet jord som kommer i bevegelse og omfatter ikke eventuell
retensjon pga sedimentasjon før vannet transporterer jorda over i et vassdrag. Vi setter i
våre beregninger denne retensjonen til 50 %.
For å kunne si noe om effekt på arealene i Goksjøvassdragets nedslagsfelt er det gjort et
estimat av andelen jordbruksareal i Goksjøvassdraget i forhold til hele kommunen. Dermed
kan man også si noe om estimert reduksjon av jorderosjon for Goksjøvassdraget konkret.
Tabell 26 gir en oversikt over beregnet redusert erosjon.
Tabell 26. Estimert reduksjon i jord og fosfortap til Goksjøvassdraget avledet av grunnlaget fra GIS i
avrenning.
Kommune
Andel av
Redusert erosjon hvis
Redusert erosjon
jordbruket i
alt areal i klasse 3 og 4 i hvis alt areal i klasse
Goksjøstubb
2, 3 og 4 i stubb
vassdraget
Sandefjord*
0,5
63 tonn/63 kg P**
301 tonn/301 kg P
Andebu
0,67
152 tonn/152 kg P
445 tonn/445 kg P
Stokke
0,17
25 tonn/25 kg P
116 tonn/116 kg P
Larvik
Ubetydelig
Sum kg fosfor
240 kg P
862 kg P
* Eksempel på regnestykke: 2061 – 1809 = 252 – 50 % retensjon = 126 tonn jord x 0,5 (andel jord mot
Goksjø) = 63 tonn jord.
** Eksempel: Fosforinnhold satt til 1 promille av jordvekta. 58 tonn jord = 58 kg fosfor.

Det er ikke tallgrunnlag for å beregne kosteffektivitet av tiltaket, men veilederen til Bioforsk
oppgir en kostnadseffektivitet på redusert jordarbeiding på mindre enn 250 kr/kg fosfor
redusert utslipp.
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6.3.2 Avløp
6.3.2.1 Sandefjord kommune
Kommunalt avløp
I rapporten Områdetiltak i Goksjøvassdraget (Hansen 2005b) er avløpsbelastningen fra
kommunalt og spredt avløp kartlagt. Det er ikke kommunale renseanlegg i nedslagsfeltet,
men rapporten konkluderer med at overløp fra de 6 pumpestasjonene i kommunalt nett er
lite og har liten betydning som kilde til forurensning av Goksjø. Det er også gjort en
vurdering av påkobling av husstander på kommunalt nett der antall hus er stort eller avstand
til eksisterende nett er liten. Konklusjonen ble at påkobling til offentlig nett ville bli for dyrt
pga lokale forhold som kryssing av veier med mer. Man må derfor satse på spredte
avløpsløsninger i de aktuelle områdene.
Spredt avløp
Antall og type spredte avløpsanlegg i nedslagsfeltet er kartlagt (Tabell 27). Tallene viser bl.a.
at det er 104 som bare har slamavskiller og lav teoretisk rensegrad (10 %). Tiltaksplanen
foreslår at alle spredte avløpsanlegg får pålegg om tilfredsstillende rensing med minst 90 %
rensekrav på fosfor. Det betyr i praksis at i alle fall 104 anlegg med bare slamavskiller må
utbedres. Sandefjord kommune har klargjort en sak for politikerne på dette og det forventes
av planen blir gjennomført innen 2015. Se kapittel 6.3.2.5 for beregninger av effekt og
kostnader av dette tiltaket.
Tabell 27. Oversikt over spredte avløpsanlegg i Sandefjord kommunes del av nedslagsfeltet til
Goksjø. Fra Hansen (2005b).

6.3.2.2 Andebu kommune
Spredt avløp
Andebu kommune har fremskaffet en tilsvarende oversikt over spredt avløp som i
Sandefjord kommune. Tabell 28 viser at det er 187 anlegg med lite tilfredsstillende
rensegrad (bare slamavskiller, 10 % teoretisk rensing av fosfor). Det er ingen planer i Andebu
kommune for å gi pålegg om tilfredsstillende rensing. Vår vurdering er at dette tiltaket
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likevel må tas med i vurderingene. Se kapittel 6.3.2.5 for beregninger av effekt og kostnader
av dette tiltaket.
Tabell 28. Oversikt over antall, teoretisk renseevne og beregnet restutslipp av fosfor fra spredte
avløpsanlegg i Andebu kommune i 2004. Kilde: Hansen (2005b).

Kommunalt avløp
I Andebu er det to kommunale renseanlegg og et privat med kommunal rapportering. Tabell
29 viser beregnede restutslipp til resipient basert på innrapporterte tall til Kostra/SSB for
2006. I bunnen av tabellen er det gjort en beregning dersom renseeffekten økes til 95 % i
Kodal renseanlegg. Vi ser da at man kan få en reduksjon på ca 22 kg fosfor/år ved en slik
effektivisering.
Tabell 29. Restutslipp til Goksjøvassdraget fra renseanlegg i Andebu kommune. Tall for 2006
hentet fra SSB. De to siste radene viser teoretisk reduksjon dersom renseeffekten økes fra 92 % til
95 % i Kodal renseanlegg.
Vannmengde Konsentrasjon Konsentrasjonmg Rense-effekt
Anlegg
m3/år
mg/l P inn
/l P ut
%
Torp
1915
9.90
0.68
93.1
Vidaråsen Landsby
7421
5.00
0.36
92.8
Kodal
130215
6.10
0.48
92.1
Kodal Optimalisert drift
130215
6.10
0.305
95.0
Reduksjon ved økning av renseeffekt til 95% v/Kodal renseanlegg

g/m3 P ut
0.68
0.36
0.48
0.305

g/år P ut
1302.2
2671.6
62503.2
39715.6

kg/år P ut
1.3
2.7
62.5
39.7
22.8

Vi har ikke gått nærmere i detalj på hvordan en økt renseeffekt til 95 % kan oppnås ved
Kodal renseanlegg, men optimalisering av driften og/eller supplering av eksisterende
renseprosesser er aktuelle tiltak. Antagelig må supplerende renseprosesser til for å komme
opp i 95 % renseeffekt på fosfor.
Siden vi ikke vet hva som må gjøres har vi heller ikke tall på hva eventuelle tiltak vil koste. Vi
ønsker likevel å indikere en kostnadseffektivitet av en tenkt utbygging av et ekstra rensetrinn
slik at 95 % rensing oppnås. Vi forventer ikke å komme frem til den riktige
kostnadseffektiviteten, men å få en indikasjon på hvor denne ligger i forhold til andre
avbøtende tiltak. Vi antar at investering i ekstra rensetrinn beløper seg til ca 4 millioner
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kroner. Vedlikehold og drift har vi satt til kr 100.000,-/år. Levetid på anlegget er 30 år og
rente 4 %. Beregnet kostnadseffektivitet for et nytt rensetrinn ved Kodal renseanlegg er kr
14.500,-/kg fosfor redusert pr år.
6.3.2.3 Stokke kommune
Spredt avløp
Vi har ikke tall på type eller antall spredte avløpsanlegg i Stokke kommune. Vi baserer oss
derfor på et estimat ut fra studier av kart og sammenlikninger med nabokommunene mht
antall boenheter og type renseanlegg. Vårt estimat er at det finnes ca 50 spredte
avløpsanlegg som har en teoretisk rensekapasitet på 10 % fosfor eller mindre (bare
slamavskiller). Dette er om lag halvparten av anleggene som finnes i Sandefjord og vi
estimerer derfor utslippene til ca 75 kg fosfor/år.
Kommunalt avløp
Det er ikke kommunale renseanlegg eller pumpestasjoner i Stokkes del av nedbørsfeltet til
Goksjø.
6.3.2.4 Larvik kommune
Spredt avløp
I Larvik er det svært få husstander med avrenning til vassdraget. Vi har ikke tall fra
kommunen, men estimerer antall anlegg med 10 % rensing eller dårligere til 3 stk. Estimert
reduksjon i utslippene med 90 % rensing fra disse anleggene blir ca 8 kg fosfor/år og
restutslippet blir ca 1 kg fosfor/år.
Kommunalt avløp
Det er ikke kommunale renseanlegg eller pumpestasjoner i Laviks del av nedslagsfeltet til
Goksjø.
6.3.2.5 Kostnads- og effektberegning av avløpstiltak
Tabell 30 viser en kostnadsberegning av netto årskostnad og kostnadseffektivitet på kr
5.944,- for etablering av 344 nye renseanlegg på spredt avløp i Stokke, Andebu, Sandefjord
og Larvik kommuner. Det er benyttet en levetid på 30 år og rente på 4 %. Beregning etter
metode gitt i SFT (1995).
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Tabell 30. Beregning av fosforavlastning, netto årskostnader og kostnadseffektivitet i kr/kg fosfor
redusert dersom 344 anlegg med bare slamavskiller lager nye renseanlegg med 90 % renseeffekt
på fosfor. Netto årskostnad beregnet etter SFT (1995).
Kommune

Antall Redusert
Pris/anlegg Kostnad/
Årlig
Sum årlig
AnuitetsNetto
Kostnadsanlegg utslipp ved
investering
vedlikehold vedlikehold
faktor
årskostnad inkl effektivitet
90 %
pr anlegg
årlig vedl.hold* kr/kg P*år
renseeffekt
(kg P/år)
kr 312 000
Sandefjord
104
148
kr 90 000
kr 9 360 000
kr 3 000
kr 561 000
Andebu
187
244
kr 90 000
kr 16 830 000
kr 3 000
kr 150 000
Stokke
50
75
kr 90 000
kr 4 500 000
kr 3 000
kr 9 000
Larvik
3
8
kr 90 000
kr 270 000
kr 3 000
kr 1 032 000
0.0578571
kr 2 823 256
kr 5 944
Sum
344
475
kr 30 960 000
* Netto årskostnad inkl. årlig vedlikehold beregnet med en levetid på 30 år og rente på 4 %.

6.3.3 Andre tiltak
I forbindelse med prosjektet Områdetiltak Goksjøvassdraget ble det vurdert å heve
vannstanden i Goksjø om sommeren med mellom 35 og 50 cm. Formålet var å få til en
fortynning av konsentrasjonene av næringsstoffer i innsjøen. Tiltaket ansees om et
midlertidig og godt tiltak som vil fortynne konsentrasjonene av fosfor, men dette er et tiltak
som må komme i tillegg til avlastningsbehovet for fosfor til innsjøen. Kostnadseffektiviteten
ansees som god.

6.3.4 Sammenstilling av tiltak for Goksjøvassdraget
6.3.4.1 Eutrofiering
Under følger oversikten over de aktuelle tiltakene rangert etter kost/effekt.
Tabell 31. Oppsummering av tiltak mot eutrofiering i Goksjøvassdraget prioritert etter kost/effekt.
Tiltakstype
Redusert og optimalisert gjødsling
uten avlingstap
Heving av Goksjømed 35 cm
Punkt- og linjetiltak i jordbruket (1)

Kg P redusert
utslipp/år
Ikke kjent
Fortynning
1 637

Arealtiltak i jordbruket

240

Fangdammer

643

Totalkostnad /
Kosteffekt Kommentarer
investering
(kr/kg P*år) (Se hovedteksten for nærmere detaljer)
kr 0
0
Reduserende effekt ikke kjent, men dette er et svært
rimelig tiltak under visse forutsettinger.
Ikke kjent
God
Vil gi fortynnig og dermed lavere fosforkonsentrasjoner.
kr 4 200 000
Ikke kjent
kr 3 650 000

150 - 300
< 250
240 - 300

Ved 50% gjennomføring av foreslåtte tiltak i
Områdetiltak Goksjøvassdraget.
All åker i erosjonsklasse 3 og 4 i stubb over vinteren.
Retensjon på jordet satt til 50 %.
Ved 50% gjennomføring av foreslåtte tiltak i
Områdetiltak Goksjøvassdraget.

2 520
kr 7 850 000
Avlastningsmål på 2,1 tonn fosfor nådd hvis alle tiltak over denne streken gjennomføres.
Spredt avløp
475
kr 30 960 000
5 940
Pålegg om utbedring av 344 anlegg til moderne
rensekrav (90%)
Oppgradering av Kodal renseanlegg
23
kr 14 000 000
14 500
Delsum

3 018
Sum
kr 52 810 000
(1) Totalkostnaden er redusert med 1,9 millinoner for tiltak som allerede er gjennomført.

6.3.4.2 Bakteriologi
Det er en målsetting å redusere bakteriologisk belastning til bekker, elver og vann i
Goksjøvassdraget. Det mest effektive tiltaket er tiltak på spredt avløp i nedslagsfeltet. Det vil
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si oppgradering til moderne anlegg for spredt avløp der anleggene er dårlige i dag.
Lekkasjekontroll av kommunale avløpsnett og optimalisering av driften for å redusere
overløpssituasjoner er også aktuelt i Andebu og Sandefjord. Avlastningspotensialet vurderes
imidlertid som lite i forhold til tilførslene fra spredt avløp. Bakteriebelastning fra husdyr på
beite vurderes som ubetydelig.
Oppsummert og prioritert foreslås derfor følgende tiltak mot bakteriell belastning i
vassdraget:
 Oppgradering av spredte avløpsanlegg med ikke tilfredsstillende renseeffekt.
 (Kommunalt avløpsnett: Lekkasjekontroll og evt. feilretting samt reduksjon av
overløpssituasjoner.)
6.3.4.3 Merknader
I sammenstillingen av tiltak er det ikke tatt spesielt hensyn til at noen tiltak kan reduserer
effekten av andre. Et eksempel er hvis det gjennomføres en rekke erosjonshindrende tiltak i
et område så vil en etablert fangdam nedstrøms disse tiltakene få reduserte tilførsler og
redusert effekt.
Feltarbeidet i Områdetiltak Goksjøvassdraget ble gjennomført en vinter der det var relativt
mye erosjon. Tallene kan derfor være noe høyere enn i et gjennomsnittsår. På den annen
side ble det beregnede fosfortapet karakterisert som et minimumstap for den aktuelle
vinteren (Simonsen 2004 a, b).

6.4 Andre tiltak – områdeuavhengige tiltak
6.4.1 Hydromorfologiske endringer
6.4.1.1 Oppgangshindre for fisk
For de fem bekkene som har kulverter som oppgangshinder er det vår vurdering at
utbedring av kulvertene i Tagtvedtbekken, Auribekken og Seierstadbekken vil være for
kostnadskrevende i forhold til den relativt beskjedne strekningen som blir tilgjengelig for
sjøørret. Det foreslås derfor ikke tiltak for disse bekkene.
For Sarumselva og Hemselva er det en betydelig strekning oppstrøms kulverten med gyte- og
oppvekstpotensiale for sjøørret. Samtidig ansees det som mulig å gjennomføre tiltak uten
uforholdsmessige store kostnader.
For Sarumselva er vår vurdering at bygging av en enkel kulpetrapp opp til kulvertkanten
samt bygging av strømkonsentratorer i selve kulverten kan være tilstrekkelig til at sjøørret
kan passere ved rett vannføring. Tiltakene anslås til en samlet kostnad på kr 600 000,-.
Dette inkluderer både planlegging og gjennomføring av tiltakene.
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For Hemselva er vår vurdering at bygging av en kulpetrapp fra Lågen og opp til kulverten vil
gjøre at sjøørret kan gå opp i bekken. Tiltakene anslås til en samlet kostnad på kr 300 000,- .
Dette inkluderer både planlegging og gjennomføring av tiltaket.
6.4.1.2 Langsgående endringer
Av bekkene med registrerte langsgående endringer ansees det ikke som realistisk å gjøre
vesentlige tiltak for å nærme seg naturtilstand i følgende bekker:
 Stibekken (Bekken fra Stivannet til Storelv i Goksjøvassdraget, Andebu kommune).
Utrettet, senket og stedvis lukket.
 Ivjua (Bekk ved Kodal kirke, Andebu kommune). Rettet ut og delvis lagt i rør pga
jordbruksmessige forhold.
 Trevlandbekken (Ved Trevland sørøst for Kodal sentrum, Andebu kommune). Rettet
ut og delvis lagt i rør pga jordbruksmessige forhold.
 Neselva (østsiden av Lågen ved Holm og Nes nord i Larvik kommune). Deler av elva
rettet ut og løpet flyttet.
 Uvdalselva oppstrøms Fønnebufjorden (Nore og Uvdal kommune). Rettet ut ifm
forbedring av jordbrukets arrondering langs elva.
Årsaken er at den samfunnsmessige kostnaden ansees som for stor for jordbruket (Ivjua,
Trevlandbekken, Uvdalselva) og infrastruktur som veier og avløpssystemer (Stibekken). For
disse bekkene/elvene skal det også svært mye til, både i elveløpet og på de omkringliggende
arealene, for å få vesentlig bedret økologi i forhold til i dag.
For Neselva har mye av den flyttingen som er gjort ikke påvirket økologien i elva særlig
negativt. Det viser el-fiskeundersøkelser som er gjort i elva (Aasestad 1999 og Aasestad
2001). Det sees derfor ikke som nødvendig med tilbakeføring av elva til gammelt løp. Dette
ville i tilfelle også fått negative følger for arronderingen av jordbruket langs elva.
6.4.1.3 Herlandselva
For Herlandselva i Lardal er situasjonen en annen. Her er elva rettet, bunnsubstratet er
jevnet ut og en del av elvekanten er forbygget med betongkanter for å lette tømmerfløtinga
som foregikk der i sin tid. Utrettingen av elva har bl.a. ført til at det ofte er kraftig isgang.
Dette skaper igjen problemer for fisk, men også elvemusling som nå bare lever i de nedre
delene av elva. Videre er dagens elveløp stedvis et problem mht erosjon i elvekanten mot
jordbruksarealer og mot en viktig lokal vei. Det er nå også ofte problemer med
betongforbyningene som raser ut i elva og fører vannstrømmen i uønskede retninger.
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Bilde 2. Herlandselva fra Herland mølle i vest til Lågen i øst. Strekningen er ca 2500 meter lang.
Kilde: www.norgeibilder.no.

I samråd med Lardal kommune er vår vurdering er at det er mulig å føre deler av denne elva
tilbake til sitt noe nær opprinnelige løp. Det er særlig deler av den ca 2500 meter lange
strekningen fra Lågen til hølen nedenfor Herland mølle som er aktuell (se Bilde 2). Dette kan
få negative følger for noen skogsbruksarealer som ble innvunnet ved utrettinga av elva. De
positive effektene er imidlertid en kraftig forbedring av de økologiske forholdene i elva.
Videre forventes mindre erosjonsfare i elvekanten mot aktuelle jordbruksarealer og mot
veien som i dag står i fare for å rase ut i elva. Tabell 32 viser at de estimerte kostnadene for
restaurering av Herlandselva beløper seg til 1,3 millioner kroner inkl. mva.
Tabell 32. Estimerte kostnader for tilbakeføring av deler av Herlandselva til sitt opprinnelige løp.

Kostnadselementer
Planlegging av tiltaket
Graving i elveløpet
- Estimert tidsbruk ca 1000 timer av ca kr 1000,-/t inkl. mva.
Andre kostnader
- For eksempel bruk av lastebil til massetransport eller annet.
Erstatning for tapt stående skog
Sum inkl. mva.

Estimert kostnad
inkl. mva.
Kr 150 000,Kr 1 000 000,Kr 150 000,Kr 100 000,Kr 1 300 000,-

En mer detaljert kartlegging og planlegging må til for endelig kostnadsoverslag. Det er også
mulig å tenke seg løsninger hvor bare deler av løpet nedstrøms Herland mølle omfattes av
tiltaket.
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6.5 Tiltakspakker for det enklete område
6.5.1 Lågen oppstrøms Skollenborg
Tabell 33 viser alle miljøforbedrende tiltak som ansees som nødvendig for å tilfredsstille alle
miljømål i området. Som man ser omfatter alle tiltak SMVF da det ikke ansees som
nødvendig med tiltak mot eutrofi, bakteriologi eller andre påvirkninger.
Tabell 33. Tiltakspakke Lågen Oppstrøms Skollenborg. Sammenstilling og prioritering av alle
miljøforbedrende tiltak som er nødvendig for å nå målsettingene i vannforekomster oppstrøms
Skollenborg.
Tiltak

SMVF Lågen Kjerredammen – Kongsjorden
3
Minstevannføring 1,5 m + biotoptiltak.
SMVF Uvdalselva
Biotoptiltak på utvalgte steder
SMVF Djupedal
Endret manøvrering for bedring av forhold
for fisk fra Tråen til Bergsjø
Overvåkning og kontroll av
bakteriesituasjonen ved Svene og Pikerfoss
Sum kostnader

Effekt på

Økologi 100%

Kostnad/
investering
(kr)
Ikke kjent

Økologi 100%

Ikke kjent

Økologi 100%

0,-

(Bakteriologi)

Inngår i
daglig drift
Ikke kjent

Kost/effekt

Sektor/
sektormyndighet

God

NVE
(regulant)
NVE
(regulant)
NVE
(regulant)

God
Moderat/usikker

-

Kommune

6.5.2 Lågen nedstrøms Skollenborg
Tabell 34 viser alle miljøforbedrende tiltak som ansees som nødvendig for å tilfredsstille alle
miljømål i området. Tiltakene på eutrofi og bakteriologi omfatter også tiltak i sidebekker.
Tiltak innen eutrofi og bakteriologi er innbyrdes prioritert etter kost/effekt. De øvrige
tiltakene som ikke har virkning på disse elementene følger etter dette og er prioritert etter
beste skjønn i den grad de er sammenliknbare.
Legg merke til at noen utredete jordbrukstiltak ikke er med i denne sammenstillingen. Det
skyldes at nødvendige tiltak innen bakteriologi også har betydelig fosforavlastende
virkning. Denne virkningen er tilstrekkelig til at avlastingsbehovet på fosfor oppnås uten at
ytterligere jordbrukstiltak gjennomføres.
Noen jordbrukstiltak kommer likevel med ”under streken”. Dette er gjort av to grunner:
1. Det er usikkerheter knyttet til hvor sterkt bakteriologi kan benyttes som selvstendig
argument for tiltak innen avløp. EUs vanndirektiv og vannforskriften omfatter i
utgangspunktet ikke hygieniske parametere. Dersom bakteriologi som selvstendig
belastning får mindre betydning enn det vi har lagt opp til, vil det resultere i at
avløpstiltak må nedprioriteres. Dette betyr at den positive følgeeffekten med
reduksjon av fosforbelastningen fra avløp også faller bort. I så fall må man prioritere
opp de langt rimeligere jordbrukstiltakene.
2. Det er usikkerheter ved beregningene knyttet til fosfor både for avlastningsbehov og
effekter av tiltak. Dette taler for at man også bør ta med de mer kostnadseffektive
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tiltakene innen jordbruk (dersom de ikke allerede er med i tiltakspakken) for å være
sikker på at man oppnår ønsket effekt.

Tabell 34. Tiltakspakke Lågen nedstrøms Skollenborg. Sammenstilling og prioritering av alle
miljøforbedrende tiltak som er nødvendig for å nå målsettingene i vannforekomster nedstrøms
Skollenborg. Tiltak mot eutrofi og bakteriologi er innbyrdes prioritert. Angivelse av prosent viser
prosent i forhold til avlastingsmålet. Øvrige tiltak er prioritert i den grad de er sammenliknbare.
Tiltak

Effekt på

Redusert og optimalisert gjødsling
uten avlingstap
Punkt- og linjetiltak i jordbruket
Kommunalt avløp
Utbedre feilkoblinger i Kongsberg
Bakteriologisk rensetrinn Sellikdalen
Utbedring v/Faret pumpestasjon Larvik
Spredt avløp – 90 % rensekrav til fosfor
Kongsberg, Lardal, Larvik
Herlandselva
Tilbakeføring til opprinnelig løp
Kulverter
Sarumselva og Hemselva
Sum kostnader
2

Jordbrukstiltak
Arealtiltak i jordbruket

Kostnad/
investering
(kr)
0,-

1

Eutrofi 1 %?
1

Eutrofi 72 % (3,2 t)

9 100 000,-

1

9 500 000,-

1

191 700 000,-

Eutrofi 9 % (0,4 t)
Bakterier 50 %

Eutrofi 64% (2,8 t)
Bakterier 50 %
Økologi 70 %
(fisk og
elvemusling)
Økologi 30 %
(oppgang fisk)

3

Kost/effekt

Sektor/
sektormyndighet

0,-/kg P*år

Jordbruk

150-300 kr/kg
P*år
Kr 1100 –
1500/kg P*år

Jordbruk

1 300 000,-

God

900 000,-

God

Avløp
Kommunene
Fløtingsansvarlig?
Kommune?
Stat?
Statens vegvesen

< 250 kr/kg P*år

Jordbruk

212 500 000,Avlastningsmål teoretisk nådd
Eutrofi 11 % (0,5 t)
Ikke kjent

Kr 6500/kg P*år

Avløp
Kommunene

1) Avlastningsbehov eutrofi: 4,4 tonn fosfor.
2) Ytterligere tiltak tas med ”under streken” pga usikkerheter knyttet til bakteriologi som argument for tiltak og
usikkerheter knyttet til beregningene av avlastningsbehov og effekt av tiltak.
3) Kostnadene for bakteriologisk rensetrinn i ved Sellikdalen er ikke inkludert i dette beløpet.

Avlastingsmålet på 4,4 tonn fosfor/år overoppfylles dersom alle tiltak innenfor hver
kategori gjennomføres. Ved tiltaksgjennomføring kan man derfor vurdere å redusere
gjennomføringsgraden på det minst kostnadseffektive tiltaket. For Lågen nedstrøms
Skollenborg er dette tiltak innen spredt avløp.
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6.5.3 Goksjøvassdraget
Tabell 35 viser alle miljøforbedrende tiltak som ansees som nødvendig for å tilfredsstille alle
miljømål i området. Tiltak innen eutrofi og bakteriologi er innbyrdes prioritert etter
kost/effekt.
Legg merke til at en rekke utredete jordbrukstiltak ikke er med i denne sammenstillingen.
Det skyldes at nødvendige tiltak innen bakteriologi også har betydelig fosforavlastende
virkning. Denne virkningen er tilstrekkelig til at avlastingsbehovet på fosfor oppnås uten at
flere utredete jordbrukstiltak gjennomføres.
Noen jordbrukstiltak kommer likevel med ”under streken”. Se kapittel 6.5.2 for begrunnelse.
Tabell 35. Tiltakspakke Goksjøvassdraget. Sammenstilling og prioritering av alle miljøforbedrende
tiltak som er nødvendig for å nå målsettingene i Goksjøvassdraget. Angivelse av prosent viser
prosent i forhold til avlastingsmålet. Tiltak mot eutrofi og bakteriologi er innbyrdes prioritert.
Tiltak

Effekt på

Redusert og optimalisert gjødsling
uten avlingstap
Heving av Goksjø med 35 cm

Eutrofi 1 %?

Kostnad/
investering
(kr)
0,-

Fortynning eutrofi

Ikke kjent

God

Kommune?

Punkt og linjetiltak i jordbruket

Eutrofi 76 % (1,6 t)

1

4 200 000,-

Jordbruk

Spredt avløp – 90 % rensekrav til fosfor
Andebu, Stokke, Sandefjord, Larvik
Sum kostnader

Eutrofi 24 % (0,5 t)
Bakterier 100 %

1

30 960 000,-

150-300 kr/kg
P*år
5900 kr/kg P*år

35 160 000,Avlastningsmål teoretisk nådd
3
Eutrofi 43 % (0,9 t)
3 650 000,-

< 300 kr/kg P*år

2

Jordbruk
Arealtiltak i jordbruket
Fangdammer

1

Kost/effekt

Sektor/
sektormyndighet

0,-/kg P*år

Jordbruk

Avløp
Kommunene

Jordbruk

1) Avlastningsbehov eutrofi: 2,1 tonn fosfor.
2) Ytterligere tiltak tas med ”under streken” pga usikkerheter knyttet til bakteriologi som argument for tiltak og
usikkerheter knyttet til beregningene av avlastningsbehov og effekt av tiltak.
3) Kostnadene ved arealtiltak er ikke kjent og ikke inkludert i den gitte kostnaden.

6.5.4 Tilleggsdimensjoner
Forholdet til sjøen
Tiltakspakken tar ikke hensyn til hvordan Numedalslågen påvirker sjøområdene. Dette blir
først aktuelt i neste planperiode som starter i 2015 med måloppnåelse i 2021. Hvordan
Lågen påvirker forholdene i sjøen kan også få følger for hvilke tiltak som må gjennomføres i
Lågen i neste planperiode. I ytterste konsekvens kan man få strengere miljømål på enkelte
stoffer eller belastningstyper fordi miljømålene i sjø krever reduksjon i disse. To eksempler
kan være slamtransport (suspendert stoff) og nitrogen.
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Totalt fosfor kontra løst fosfor
Alle beregninger rundt fosfor i denne planen er gjort i forhold til totalfosfor. Det gjelder både
avlastningsbehov og effekter av tiltak. Årsaken er at klassifiseringssystemene for
vannkvalitet og overvåkningen av Lågen benytter denne parameteren.
I begrepet totalfosfor ligger det flere elementer, men vi vil i første rekke peke på løst fosfor
(også kalt lett plantetilgjengelig fosfor eller ortofosfat). Løst fosfor har en langt høyere
biotilgjengelighet enn partikulært bundet fosfor. Fosfor fra erosjonsmateriale/jord er i stor
grad knyttet til partikler, mens fosfor fra avløp har en høy andel løst fosfor. Tiltak mot
eutrofiering vil dermed ha større biologisk avlastende effekt pr kg totalfosfor fra avløpskilder
enn fra jorderosjonskilder. Dette styrker argumentene for tiltak innen avløp i forhold til
erosjonshindrende tiltak i jordbruket.
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7 Skjønnsmessige samfunnsøkonomiske vurderinger av
tiltakspakken
7.1 Lågen oppstrøms Skollenborg
Tiltakspakken for dette området omfatter bare tiltak innen vannforekomster som er
karakterisert som SMVF. Den samfunnsøkonomiske nytten har vært en del av vurderingen av
GØP. Det gjøres en kort tilleggsvurdering her.
Nyttekomponentene av de foreslåtte tiltak er:
 Større rekreasjonsmessig betydning i form av bedre fiske.
 Større visuelle kvaliteter i form av mindre synlig tørrlegging/større
vannføring/vannspeil.
Disse nyttekomponentene ansees som spesielt store på strekningen Kjerredammen til
Kongsjorden.
Vår vurdering er at tiltakspakken for Lågen oppstrøms Skollenborg har åpenbart størst nytte.

7.2 Lågen nedstrøms Skollenborg
Avløp – fosfor og bakteriologi
Nyttekomponenter ved tiltak mot bakteriologisk forurensning:
 Egnetheten til rekreasjonsbruk økes.
 Egnetheten til jordvanning økes.
Den reelt oppfattede ulempen av bakterienivåene i Lågen mht rekreasjonsbruk har vært
liten. I sideelver/bekker og evjer er imidlertid bading stedvis en viktig bruk. Her vil reduserte
bakterienivåer være til betydelig nytte for brukerne.
Bakterienivåene er et bekymringsmoment for de som bruker Lågen som kilde til jordvanning.
Spesielt gjelder dette produsenter i Larvik der det foregår en betydelig grønnsakproduksjon
med vanningsvann fra Lågen. De reelle bakterieverdiene i Lågen når det vannes er imidlertid
langt lavere enn de 90-persentilverdien som oppgis som gjennomsnitt for året (Aasestad og
Simonsen 2008b under utarbeidelse). Den reelle samfunnsøkonomiske nytten i forhold til
kostnadene av tiltakene er i Lågens hovedløp dermed noe mindre for de viktigste
brukerinteressene enn årsverdien for bakterier skulle tilsi.
Nyttekomponenter ved tiltak mot fosforforurensning:
 Lavere fosforkonsentrasjoner kan gi noe mindre begroing på bunnsubstratet enkelte
steder i Lågens hovedløp. Dette kan i teorien gi noe bedre forhold for elvemusling,
laks og ørret, men i praksis vil det neppe være målbare endringer på
fiskebestandene.
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 Lavere fosforkonsentrasjoner kan gi betydelig mindre begroing i enkelte sidebekker
til i Lågen. Dette kan gi bedre forhold for produksjon av bl.a. sjøørret og også
elvemusling der den finnes.
Bedrede produksjonsforhold for sjøørret i sidebekkene vil gi mer fisk ut i sjøen og antagelig
mer tilbakevandrede fisk i elva. Sjøørretfiske i sjøen er en betydelig aktivitet i langs
vestfoldkysten og nytten av økt produksjon ansees som stor. Det er imidlertid vanskelig å
estimere den reelt økte ørretproduksjonen.
Samlet vurdering av tiltakspakken med hensyn til fosfor og bakteriologi
Det er store kostnader knyttet til tiltakene slik de er ført opp i tiltaksanalysen, særlig til
tiltakene innen spredt avløp. Det er derfor tvil om den store kostnaden knyttet til spredt
avløp kan forsvare den samfunnsøkonomiske nytten man oppnår når man bare ser på
Lågens hovedløp. Denne tvilen kan lede til at man for fosfor sin del heller må satse på de
rimeligere jordbrukstiltakene. Dersom man på spredt avløp avgrenser tiltakene til sidebekker
med høye belastninger ansees imidlertid tiltakspakken å ha åpenbart størst nytte.
Herlandselva
Nyttekomponenter ved tilbakeføring av deler av elveløpet:
 Større produksjon av sjøørret og noe laks. Økt produksjon av fisk vil gi større grunnlag
for rekreasjonsfiske både i elvene og i sjøen (etter sjøørret).
 Økt produksjon av elvemusling. En rødlistet art som også er svært effektiv til å filtrere
vann gjennom sitt næringsopptak.
 Mindre fare for skadelig erosjon og ras på jorder og veier.
Den samfunnsmessige nytten vurderes som større enn kostnaden basert på dagens
kunnskap. Nærmere undersøkelser og planlegging vil avklare eventuelle andre
kostnadskomponenter som kan endre vurderingen.
Kulverter
Nyttekomponenter ved å gjøre kulverter til mulig oppgangsvei for fisk:
 Større produksjon av sjøørret som vil være til glede for fiskere i elv og sjø.
Den samfunnsmessige nytten vurderes som klart større enn kostnaden for de utvalgte
kulvertene.

7.3 Goksjøvassdraget
Fosfor og bakteriologi
Nyttekomponenter ved tiltak mot bakteriologisk forurensning:
 Egnetheten til rekreasjonsbruk av innsjøene i vassdraget økes.
 Egnetheten av vannet til jordvanning økes.
Den reelt oppfattede ulempen av bakterienivåene i Goksjøvassdraget mht rekreasjonsbruk
har vært liten. Det har ikke vært restriksjoner på bading i innsjøene og i elver og sidebekker
er det lite eller ingen bading eller annen vesentlig rekreasjonsbruk. Bruken av vannet til
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jordvanning er lite da det i hovedsak er dyrking av korn i området. Fra Goksjø tas det
imidlertid vann til noe grønnsakproduksjon i Sandefjord. Det er ikke kjent at bakterienivåene
i vanningsvannet har skapt reelle problemer for produsentene. Den samfunnsmessige nytten
av å redusere bakterienivået i elver og innsjøer vurderes derfor som liten i forhold til
kostnadene.
Nyttekomponenter ved tiltak mot fosforforurensning:
 Lavere fosforkonsentrasjoner vil gi mindre begroing på bunnsubstratet i berørte elver
og bekker. Dette kan gi bedre forhold for fisk og bunndyrsamfunn og kan også øke
muligheten for spredning av elvemusling i vassdraget.
 Lavere fosforkonsentrasjoner vil over tid gi betydelig mindre problemer med
eutrofiering i innsjøene generelt og Goksjø spesielt. Dette vil være spesielt positivt
for den økende bruken av Goksjø til fritidsfiske. Det vil også være av stor betydning
for bruken av vannene til bading. Dette gjelder særlig Stålerødvannet, Askjemvannet
og Goksjø.
Samlet vurdering av tiltakspakken med hensyn til fosfor og bakteriologi
Selv om det er relativt store kostnader knyttet til tiltak innenfor bakteriologi og eutrofi vil
nytten for brukerne av innsjøene samlet sett være stor. Tiltakene innenfor spredt avløp
antas å ha stor effekt på eutrofi fordi det vil gi store reduksjoner i fosfor som er lett
tilgjengelig for algevekst m.v. Den samfunnsmessige nytten av tiltak innen spredt avløp
ansees derfor som åpenbart større enn kostnaden. Når vi også bringer inn kostnaden for
punkt- og linjetiltak innen jordbruket vurderes fortsatt samfunnsnytten som stor.
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8 Vurdering av virkemidler for å utløse tiltak i vannområdet
8.1 Vurdering av dagens virkemidler og sektoransvar
8.1.1 SMVF og GØP
Det er bare vannforekomster som er berørt av vannkraftreguleringer som er karakterisert
som svært modifiserte vannforekomster. For disse er det NVE som er sektormyndighet. NVE
Region Sør har kommet med følgende kommentar til virkemidler og sektoransvar:
”Tiltak i SMVF Lågen, Kjerredammen – Kongsjorden: Minstevannsføring + biotoptiltak
Strekningen er fraført vann som utnyttes i Mykstufoss kraftverk og er omfattet av konsesjon
etter vassdragsloven gitt ved Kgl.res. 10. juli 1959. Konsesjonen har ikke vilkår om
minstevannsføring eller terskler. (Konsesjonen har henvisning til forutsetninger fastsatt ved
skjønn, herunder laksetrapp forbi Mykstufoss og krav fra inspektøren for ferskvannsfisket)
De foreslåtte tiltakene kan ikke pålegges av NVE med hjemmel i dagens konsesjon.
Konsesjonen er tidsubegrenset, og har ikke revisjonsadgang. I særlige tilfeller kan likevel
vassdragsmyndigheten endre vilkår eller sette nye vilkår av hensyn til allmenne eller private
interesser, jf vannressursloven § 28. Det skal tas hensyn til det tap som en endring vil påføre
konsesjonshaveren og de fordeler og ulemper som endringen for øvrig vil medføre.
Forvaltningen har per i dag liten erfaring med bruk av denne bestemmelsen og kan ikke vise
til noen sammenlignbare presedenssaker.
Tiltak i SMVF Uvdalselva: Biotoptiltak på utvalgte steder
Uvdalselva er fraført vann i medhold av konsesjon etter vassdragsreguleringsloven gitt ved
Kgl. Res. 12.mai 1961 og tilleggsregulering 13.nov. 1964. I tillegg foreligger det
ekspropriasjonstillatelse i medhold av vassdragsloven 7.august 1964. Hovedkonsesjonen
inneholder ikke vilkår om terskler/biotoptiltak, men ekspropriasjonstillatelsen har følgende
vilkår:
Kraftselskapet plikter i den utstrekning Industridepartementet finner det nødvendig, å
bygge og vedlikeholde grunndammer i den tørrlagte elvestrekning.
NVE antar at dette vilkåret kan gi hjemmel til å pålegge konsesjonæren å planlegge og
gjennomføre de foreslåtte biotoptiltakene (med forbehold om juridisk avklaring).
Uansett vil konsesjonsvilkårene kunne tas opp til revisjon i 2011, og vil da kunne få
oppdaterte standardvilkår.
Tiltak i SMVF Djupedal: Endret manøvrering for bedring av forhold for fisk fra Tråen til
Bergsjø
Utbyggingen av Djupdalsfallene i Numedalslågen er regulert av konsesjon etter
industrikonsesjonsloven og vassdragsloven gitt ved Kgl. Res. 10. januar 1975. I konsesjonen
fremgår det blant annet at vannstanden ved inntaksdammen kan varieres mellom kotene
188,1 og 194,50. Lukemanøvrering under flom skal skje slik at avvik fra nåværende
vannstandsforhold blir minst mulig og ikke over 10 cm. Tillatelsen inneholder vilkår knyttet
til vassdragsundersøkelser og tiltak for fisk. I ekspropriasjonstillatelsen heter det blant annet
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at Utbygger bekoster jevnlige undersøkelse av resipientforholdene i det berørte
vassdragsavsnitt etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement. Videre
fremgår det at konsesjonæren i rimelig grad skal forebygge fare for tilslamming og annen
forurensning av vassdragene. Dersom det som følge av kraftutbyggingen oppstår skader som
berører vilt- og fiskebestanden i området, tilpliktes konsesjonæren å bekoste ytterligere
tiltak som departementet bestemmer, såfremt omkostningene står i rimelig forhold til det
som derved vinnes. Det vil normalt være DN/Fylkesmannen som er vassdragsmyndighet når
det gjelder fiske-undersøkelser og -tiltak.
Når det gjelder tiltak som krever endring av manøvreringsreglementet viser vi til
revisjonsadgangen etter 50 år samt endringsmuligheten i særlige tilfeller etter
vannressursloven § 28.”

8.1.2 Avløp og bakteriologi
Den aktuelle kommune er sektormyndighet på både spredt og kommunalt avløp.
Kommunene har i medhold av bl.a. forurensningsforskriften av 01.01.06 virkemidler til å
pålegge tilfredsstillende rensing fra spredt avløp. Videre har kommunen også anledning til å
ta gebyrer slik at tiltak innen kommunalt avløp kan finansieres. Det finnes derfor virkemidler
til å gjennomføre aktuelle tiltak i den enkelte kommune.

8.1.3 Jordbruk
Sektoransvaret for jordbrukstiltak ligger i hovedsak hos jordbruksmyndighetene ved
Landbruksdepartementet og Fylkesmannens landbruksavdeling. Kommunene har også et vist
ansvar/myndighet på lokalt nivå i og med at de behandler søknader om tilskudd og tidvis er
med i rådgivningen og planleggingen av tiltak. I andre vannområder har det også vært
prioritert å lage lokale forskrifter mot høstpløying i erosjonsklasse 3 og 4 med hjemmel i
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 8. Det er Fylkesmannen som fastsetter en slik
forskrift.
Dagens miljøvirkemidler innen jordbruket har etter vår vurdering resultert i mange gode og
effektive tiltak. Det er imidlertid behov for ytterligere miljøtiltak. En omprioritering og
spissing av dagens virkemidler kan nok gi noe økt effekt, men antagelig ikke nok. Vår
vurdering er derfor at det med dagens rammer på tilskuddene ikke er tilstrekkelige
virkemidler i jordbruket til å utløse de nødvendige tiltak utover det som allerede
gjennomføres.

8.1.4 Andre forhold - Langsgående endringer
For Herlandselva i Lardal foreslås det tilbakeføring av deler av elveløpet til opprinnelig løp.
Sektormyndighet her er antagelig tiltakshaver som en gang sto for endringen av elveløpet,
men det er vanskelig å tilbakeføre ansvaret til denne i dag.
Dersom noen skal ta ansvaret for gjennomføringen av tiltaket kan det for eksempel være
Lardal kommune sammen med Grønn Dal eller andre lokale interessegrupper. Det kan være
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muligheter for finansiering av tiltaket både fra NVE og Fiskefondet. Det finnes derfor
antagelig virkemidler dersom noen tar det innledende ansvaret for å gjennomføre tiltaket.

8.2 Innspill om eventuelle behov for nye virkemidler
Vår vurdering er at det er behov for nye virkemidler innen jordbruk som kan føre til at flere
av tiltakene mot bl.a. erosjon i punkter og linjer blir gjennomført.
Våre innspill er:
 Fastsetting av spesialområder for iverksetting av erosjonshindrende tiltak.
o Erfaringer fra detaljkartlegging i Stokke og Andebu kommuner i
Goksjøvassdraget viser at det fra et fåtall problemområder tapes svært mye
jord. Dette er steder som det av naturgitte, hydrotekniske eller driftsmessige
forhold tapes store mengder jord hvert år.
o For pesialområdene må det gis høyere tilskudd eller andre former for
spesialitet som gjør at de store og viktige enkelttiltakene innen punkt og linje
gjennomføres.
 Økning av tilskuddssatser/justering av tilskuddsordninger slik at bonden velger å
gjennomføre betydelig flere tiltak som reduserer belastningen til vassdrag.
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9 Veien videre for tiltaksanalysen og foreslåtte tiltak
Tiltaksanalysener et fagliginnspill til regionalttiltaksprogramog forvaltningsplansom skal
utarbeidesav Vannregionmyndigheten.
I følge veilederen(Direktoratsgruppen2007 s26)
skaldet regionaletiltaksprogrammetværeen sammensyngog oppsummeringsom
Vannregionmyndigheten
i samarbeidmed Vannregionutvalgetgjør av alle de lokale
tiltaksanalysene.
Selvom tiltaksanalysenskalværeet grunnlagfor vannregionmyndighetener det ikke noe i
veienfor å starte gjennomføringenav godeog omforente tiltak lokalt før regionaleplaner er
vedtatt i de respektivefylkestingog godkjentav Kongeni statsråd.
Høringsperiodenfor forvaltningsplanener 6 månederfra 01.01.2009.Her oppfordresalle
interesserteog kommunertil å lesedokumentetog kommemed høringsuttalelse.De
endeligerammenerundt høringener ennå ikke avklart så det henvisestil kommende
informasjonfra Vannregionmyndigheten
og informasjonpå www.vannportalen.no.
Det forventesat flere av sektormyndighetenevil avventebeslutningerom tiltak inntil de
regionaletiltaksprogrammeneer stadfestetav Kongeni statsråd.Særligvil nok de aktuelle
sektormyndigheterse de endeligesignaleneinnen spredt avløpog jordbruk før man for alvor
vil eller kan sette i gangmed tiltak.
Figur24 viseren skissepå saksgangenfra lokal tiltaksanalysetil godkjenningav Kongeni
statsrådog tilbake til lokal detaljert tiltaksplanlegginghos dem med sektoransvar.

Figur24. Skjematiskoppstilling av saksgangenfra lokal tiltaksanalysetil frem til godkjenningav
Kongeni statsråd og tilbake til lokale eller sektorvisedetaljplaner for gjennomføringav tiltak.
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11 VEDLEGG
11.1 Erosjon fra punkt og linjer – metode og resultater
Innledning
Erosjon fra punkt og linje er et vesentlig tiltaksområde innenfor jordbruk i denne rapporten.
Bakgrunnen for dette er at det er gjort to områdetiltak innenfor planområdet hvor denne
problematikken er kartlagt i detalj. Vedlegget er utarbeidet etter innspill fra Fylkesmannen
landbruksavdeling i Vestfold. Formålet er kort å beskrive metode og oppsummere resultater
slik at leseren letter skal få innsikt i hvordan tallgrunnlaget er kommet frem.
Metode
Erosjon blir kartlagt ved feltarbeid etter snøsmelting, men før vårbearbeiding av jorda. Dette
foregår ved at man går på jordene og langs bekk- og elvekanter for å kartfeste erosjon i
punkt og linje. Erosjonsspor måles med tommestokk slik at jordtapet kan beregnes. Alle
registrerte punkt- og linjeproblemer blir kartfestet i et GIS (geografisk informasjonssystem).
Sentrale egenskaper knyttet til hvert kartobjekt er: type problem, estimert jordtap den
aktuelle vinteren, forslag til tiltak og estimert kostnad for tiltak. Dataene danner grunnlaget
for utarbeidelse av tiltakskart og beregninger av jordtap, fosfortap og kost/nytte.
Kartleggingen omfatter også ras og erosjon i bekk- og elvekanter, men bare der det er kort
avstand mellom jordekant og bekk/elv eller der det er åpenbart av jordbruksdriften inklusive
hydrotekniske tiltak påvirker bekk/elvekanten.
For erosjon i vannveier er det som hovedregel regnet en retensjon av jord på 70% dersom
ikke lokale observasjoner klart indikerer annet.
Resultater
Tabellen under viser en oppsummering av resultatene fra prosjekter i forskjellige vassdrag.
Prosjektnavn

Kommune (r)

År

Antall
Estimert fosfortap
lokaliteter
(kg)
1
4
Områdetiltak Goksjøvassdraget
Andebu
2003/2004
220
924
1
Områdetiltak Goksjøvassdraget
Stokke
2003/2004
258
1728
2
Områdetiltak Eikerenvassdraget
Hof, Holmestrand 2004/2005
243
511
3
Områdetiltak Sandevassdraget I
Sande, Drammen 2004/2005
408
512
3
Områdetiltak Sandevassdraget II
Sande
2005/2006
110
164
3
Områdetiltak Årosvassdraget
Røyken
2005/2006
219
346
1) År med betydelig erosjon. Noen få problemområder førte til en stor andel av jordtapet.
2) År med svært lite erosjon. Noen få problemområder førte til en stor andel av jordtapet.
3) År med svært lite erosjon.
4) Inkluderer ikke større elver med store erosjonsproblemer i elvekanten. Hvis disse tas med er tallet 1734 kg
fosfor.

De følgende figurene viser fordeling av jordtap/fosfortap på forskjellige problemtyper.
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Foredeling av estimert fosfortap - totalt 924 kg
Andebu

6%

Basert på tall uten erosjon og ras i
Kjæråselva, Storelv og Skorgeelva
(inkl. Trolldalen) omfattet av
eksisterende planer.

3%

19 %

Erosjon rundt rør/kum/nedløp
Erosjon rundt trær i elv/bekk
Erosjon v/overvann over jordekant
For stort fall i bekk
Ras/erosjon i bekk/elv
Erosjon i jordekant mot bekk
Erosjon i vannvei

53 %

Erosjon på jorde v/flom

15 %

Annet

Basert på kartlagt jordtap i punkt og
linjer i Goksjøs nedslagsfelt vinteren
2003/2004.

Fordeling av fosfortap i Andebu kommune. Områdetiltak Goksjøvassdraget.

Fordeling av estimert fosfortap - totalt 1 728 kg
Stokke
2%
2% 4%
3%
8%
4%
2%

Erosjon rundt rør/kum/nedløp
Erosjon rundt trær i elv/bekk
Erosjon v/overvann over jordekant

Ras/erosjon i bekk/elv (punkt)
Ras/erosjon i bekk/elv (linje)
Erosjon i vannvei
Erosjon på jorde v/flom
Smal kantsone mot bekk

Basert på kartlagt jordtap i
punkt og linjer i Goksjøs
nedslagsfelt vinteren
2003/2004.

75 %

Fordeling av fosfortap i Andebu kommune. Områdetiltak Goksjøvassdraget.
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Fordeling av jordtap/fosfortap på kilder
Sandevassdraget i Sande vinteren 2004/2005

Annet
Erosjon i vannvei på jordet
Erosjon langs/over jordekant mot
bekk
Erosjon over jordekant pga
graving fra overflatevann
Erosjon pga dyretråkk
Erosjon pga feil/skade i
rør/rørutløp/-innløp
Erosjon pga husdyrtråkk
Erosjon pga trær i elv/bekk
Erosjon rundt/pga feil ved kum
Ras/erosjon i bekk-/elvekant
Smal kantsone mot bekk

Fordeling av fosfortap i utvalgte deler av Sande kommune. Områdetiltak Sandevassdraget I.

Jordtap fra Skoger til Bremsa 2004/2005

Fordeling av fosfortap i Drammen kommune. Områdetiltak Sandevassdraget I.
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Ras/erosjon i bekk-/elvekant

Fare for erosjon langs/over
jordekant mot bekk

Fare for erosjon i vannvei på
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Erosjon rundt/pga feil ved
kum

Erosjon pga trær i elv/bekk

Erosjon pga feil/skade i
rør/rørutløp/-innløp

Erosjon over jordekant pga
graving fra overflatevann

Erosjon langs/over jordekant
mot bekk

Erosjon i vannvei på jordet
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Fordeling av jordtap/fosfortap på problemtype
Eikerenvassdraget i Hof og Holmestrand vinteren 2005/2006

Erosjon i vannvei på jordet
Erosjon langs/over jordekant mot bekk
Erosjon over jordekant pga graving fra
overflatevann
Erosjon pga feil/skade i rør/rørutløp/-innløp
Erosjon pga trær i elv/bekk
Erosjon rundt/pga feil ved kum
Ras/erosjon i bekk-/elvekant

Fordeling av fosfortap i Hof og Holmestrand kommuner. Områdetiltak Eikerenvassdraget.

Fordeling av jordtap/fosfortap på problemtype
Sandevassdraget, nedre del vinteren 2005/2006

3%

Annet
Erosjon i vannvei på jordet

27 %

Erosjon langs/over jordekant mot bekk
Erosjon over jordekant pga graving fra
overflatevann
Erosjon pga feil/skade i rør/rørutløp/-innløp

36 %

Erosjon pga trær i elv/bekk
Erosjon rundt/pga feil ved kum
Ras/erosjon i bekk-/elvekant

10 %

8%
11 %

Fordeling av fosfortap i Drammen kommune. Områdetiltak Sandevassdraget I.
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Fordeling av jordtap/fosfortap på problemtype
Årosvassdraget vinteren 2005/2006

Annet

3%

21 %

Erosjon i vannvei på jordet

6%
5%
3%
2%

Erosjon langs/over jordekant mot
bekk
Erosjon over jordekant pga graving fra
overflatevann
Erosjon pga feil/skade i rør/rørutløp/innløp
Erosjon på jordet v/flom

12 %
Erosjon rundt/pga feil ved kum

48 %
Gjennompløying av bekkekant
Ras/erosjon i bekk-/elvekant

Fordeling av fosfortap i Røyken kommune. Områdetiltak Årosvassdraget.

Diskusjon
Hovedproblemtypen varierer fra område til område, men erosjon i vannveier på jordet og
ras/erosjon i elv og bekkekant er ofte store bidragsytere. Erosjon pga feil eller skade på
hydrotekniske anlegg kan også utgjøre en betydelig del. Dette kan bli svært betydelige
bidrag der anlegget er skadet eller betydelig underdimensjonert. For øvrig viser merknadene
under tabellen litt om erosjonsforholdene og spesielle forhold i det aktuelle området.
Det er viktig å være klar over at jordtapet fra punkt og linje er områdespesifikt med
bakgrunn i en rekke forhold som bl.a.:
 Kvalitet, mengde og grad av vedlikehold på hydrotekniske tiltak.
 Topografiske forhold (bratt terreng øker faren for erosjon).
 Jordtype (eroderbarhet).
 Aktuell jordarbeiding eller plantedekke.
 Klimatiske forhold den aktuelle vinteren.
Konklusjon
Erosjon fra punkt og linje kan være betydelig og skyldes mange forhold. Variasjonene fra år
til år er store avhengig av klimatiske og driftsmessige forhold. Områder med en stor andel
jordbruksareal i erosjonsklasse 3 og 4 og områder med mange hydrotekniske anlegg
oppleves som mest utsatt for store jordtap.
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