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Disposisjon

• Kort om vannforvaltning og vannområder.

• Midtre Telemark vannområde

• Plast på avveie i Telemark

• Plast på avveie i Norsjø

• Videre arbeid med plast i vannområdet



Kort om vannforvaltning og 
vannområder

• Vannforskriften trådte i kraft 1 januar 2007.

• Norge er delt inn i totalt 18 vannregioner, 7 av 
disse er internasjonale med Sverige og 
Finland.

• Telemark er med i 3 vannregioner (Vest-Viken, 
Agder og Rogaland).

• Vest-Viken vannregion er nest størst i Norge 
og er delt inn i 18 vannområder.

• Midtre Telemark er et av disse vannområdene.



Kort om vannforvaltning og 
vannområder



Kort om vannforvaltning og 
vannområder, organisering.
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Midtre Telemark vannområde



Midtre Telemark vannområde - Størst 
påvirkning fra:

• Forurensning

– Spredt avløp

– Avrenning fra landbruk

• Fysiske inngrep

– Tørrlagte elver

– Elver med liten minstevannsføring

– Innsjøer med stor forskjell mellom HRV og LRV

• Biologisk påvirkning

– Spredning av fremmede arter som ørekyte og andre karpefisker, 
gjedde.

• Sur nedbør

– Midtre Telemark har hatt problemer med sur nedbør, men sur 
nedbør er et stadig avtagende problem



Viktige temaer i Midtre Telemark

• Landbruk og spredt avløp: 



Viktige temaer i Midtre Telemark

• Kraftutbygginger:



Viktige temaer i Midtre Telemark

• Andre ting:



Plast på avveie i Telemark

• Samarbeidsprosjekt mellom Kragerø vassdraget, Skien-
Grenlandsfjordene og Midtre Telemark vannområde og 
Naturvernforbundet.

• Masteroppgave ved HSN – Kristine Heistad undersøker strandlinjer i 
Norsjø med hensyn på plastsøppel, vannområdet støtter 
masteroppgaven. Masteroppgaven forventes ferdig mai/juni 2017.

• Generert midler til et annet prosjekt – vannområdene og 
Naturvernforbundet i samarbeid med Norner (spesialister på plast) 
– kildesporing, alderstesing osv.

• Dataene fra masteroppgaven ble brukt i et europeisk forprosjekt 
vdr. plastsøppel i ferskvann. Norsjø ble valgt ut som testpilot 
sammen med 3 andre områder i Europa. Vannområdet står for den 
administrative delen, masterstudenten med data.



Plast på avveie i Telemark

• 6 strender i Kragerø, Bamble og Porsgrunn er 
undersøkt i 2015 – 2016.

• Strendene er fra både indre og ytre skjærgård og med 
ulik eksponering for vind, strøm og vær.

• 6878 ulike plastbiter større enn 0,5 cm er plukket inn 
over 1952 dager. Dvs, gjennomsnittlig 3,5 plastbiter 
drevet i land på hver strand pr dag.

• Q-tips er nr. 6 på lista over mest hyppig forekommende 
plastbiter som har drevet i land på Telemarkskysten.

• Sanitæravfall som Q-tips, sprøyter og tamponghylster 
forekom i størst antall på lokaliteter nærmest 
Grenland.



Plast på avveie i Telemark



Plast på avveie i Norsjø

• 6 strandlinjer, hver på ca. 
100 m er undersøkt.

• Samlet inn 112,7 kg plast 
fordelt på 2005 biter.

• Samlet inn mest av 
plastbiter på 2,5 – 5 cm, 
isopor opp til 50 cm 
størrelse, 
godteriembalasje, 
panteflasker

• Har også funnet Q-tips og 
rensehjul.



Plast på avveie i Norsjø



Plast på avveie i Norsjø



• Facebook

https://www.facebook.com/telemarkfylke/videos/1437383019615511/


Veien videre….

• Ny masteroppgave med oppstart i 2017 –
fokus på mikroplast.

• Forsetter overvåking av de 6 strandlinjene i 
Norsjø.

• Fortsette overvåking av de 6 lokalitetene langs 
kysten.

• Behov for flere 
undersøkelser/masteroppgaver?



Takk for oppmerksomheten!


