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Medlemskommuner 
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås og  
Oslo med en liten del av nedbørsfeltet.  



Organisering av arbeidet så langt
Vannområdeutvalg (styringsgruppe) 
etablert 18.04.07
Består av ordførere. Leder av Follorådet
Thore Vestby har fungert som 
interimsleder fram til utvalget har 
konstituert seg.
Fylkesmannen og fylkeskommunen har 
observatørrolle.     



Organisering av arbeidet så langt
Prosjektgruppe
Består av sentrale fagpersoner fra 
kommunene, landbrukskontoret, leder 
Nordre Follo kloakkrenseanlegg, 
Fylkesmannen og fylkeskommunen
Viktig koordinerende rolle i forhold til 
styringsgruppen og temagrupper



Organisering av arbeidet så langt
Mandat for styringsgruppen og prosjektgruppen 
vil være forutsetninger som er gitt i 
vanndirektivet.
Vannområdet skal ha en god økologisk og 
kjemisk tilstand i løpet av 2015. Dvs. et mindre 
avvik fra naturtilstanden
Berørte myndigheter skal bli flinkere til å
samarbeide og samordne tiltak/virkemidler slik at 
målene nås til lavest mulig kostnad.



Organisering av arbeidet så langt
Viktige aktiviteter 2007-2009 

01.10.07 – fullkarakterisering av 
vannområdet
01.10.07 – miljøovervåkningsprogram; frist 
forlenget til 01.12.07
31.12.07 – oversikt over vesentlige 
spørsmål 
01.09.08 – lokal tiltaksanalyse ferdig



Organisering av arbeidet så langt
Viktige aktiviteter 2007-2009

31.12.08 – tiltaksprogram
31.12.08 – forvaltningsplan (FV) høring
31.12.09 – regjeringens godkjenning av FV



Organisering av arbeidet så langt
Temagruppe limnologi og biologi
Består av representanter fra kommunene 
(vannovervåkning), landbrukskontoret, 
fylkesmannen, fylkeskommunen, institutt 
for Plante- og miljøvitenskap UMB og 
LimnoConsult (vannovervåkning i 
nedbørsfeltet for kommunene)  



Organisering av arbeidet så langt
Temagruppe limnologi og biologi har 
jobbet sammen med fylkesmannen og 
vannfaglig ekspertise ved NIVA 
(Bunnefjorden) og LimnoConsult
(Årungen- og Gjersjøenvassdraget).
Karakterisering innen 01.10.07
Overvåkningsprogram 01.12.07 



Fagrådet for indre Oslofjord
Samarbeide mellom alle kommune tilhørende 
hele indre Oslofjord 
Prosjekt miljømål for Bunnefjorden etablert i 
2005 
Gjennomført fase 1- brukerinteresser, tilførsler og 
forslag til miljømål.
Gjennomført fase 2 – biologiske miljømål og mål 
for miljøgifter
Fase 3 – tiltaksanalysen, miljømål og 
handlingsplan er nå overført til videre arbeidet i 
vannområdet. 



Prosjekt miljømål for 
Bunnefjorden – tidligere styring

Prosjektet var organisert ved en politisk 
styringsgruppe og administrativ 
prosjektgruppe.
Det er utarbeidet en sammendragsrapport 
(NIVA) for fase 1 og 2 som ble godkjent av 
tidligere politisk styringsgruppe. 



Fagrådet for indre Oslofjord
Arbeidet som gjøres i Fagrådet er mye av 
grunnen til at dette vannområdet nå er med 
i første runde i forhold til vanndirektivet.
Overvåkning av Bunnefjorden gjøres i regi 
av Fagrådet.
Bunnefjorden vil nå være pilotprosjekt for 
resten av indre Oslofjord.



Felles sak til politisk behandling 
for videre organisering av 
arbeidet

Egen prosjektleder ansatt på heltid for å
utredningsfasen og tiltaksfasen (2009- 2014/15). 
Endelig organisasjonskart; utvidet prosjektgruppe 
(NVE, statens vegvesen), 3 temagrupper og 
referansegruppe-interesseorganisasjoner
Prosjektleder deltar i alle grupper og er sekretær 
for styringsgruppen og prosjektgruppen   



(

1. Eierskap: Kommunene Frogn, Nesodden,
Oppegård, Ski,  Ås og Oslo

2. Vannområdeutvalg/styringsgruppe:  
Ordførere i Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og 
Ås  – hvorav 1 leder. Leder av prosjektgruppen

og 1 rep. Oslo. 
Fylkesmannen og fylkeskom. (observatører)

3. Referansegruppe:
Akershus bondelag, Småbrukarlaget, 

Skogeierlag, Naturvernforbundet
Jeger- og fiskeforbundet, Friluftsorg.

OSL

4. Administrativ prosjektgruppe: 
1 faglig repr. fra hver kommune inkl. Oslo

(hvorav 1 leder av prosjgr. og 3 ledere temagr.)
Repr. fra fylkesmannens miljøvernavdeling, 
Akershus fylkeskom, NVE, statens vegvesen

5. 1 Temagruppe kommunalteknikk, 
overvann, utslipp fra spredt bebyggelse:

1 faglig representant for hver kommune
Leder fra kommunene velges innenfor gruppa

1 repr. fylkesmannens miljøvernavdeling

5.2. Temagruppe biologi/limnologi: 
1 faglig representant for hver kommune

Leder fra kommunene velges innenfor gruppa
2 repr. fylkesmannens miljøvernavdeling

UMB og LimnoConsult

5.3 Temagruppe landbruk:
Faglig representant for hver kommune

Leder fra kommunene velges innenfor gruppa 
1 repr. fylkesmannens landbruksavdeling

Repr. grunneier/bondelaget  UMB



Felles politisk sak
Prosjektleder blir plasser på
landbrukskontoret i Ås da det her er ledig 
kontorplass. 
Lyses ut i begynnelsen desember.
Viktig stilling som pådriver i forhold til 
kommunene, statlige myndighet, interesse-
organisasjoner og informasjon ut til 
innbyggerne.



Felles politisk sak
Finansieringsnøkkel er kr. 15 pr innbygger 
og kr. 3 pr dekar jordbruksareal
Samme finansieringsnøkkel som MORSA 
Budsjett 2008. Kr. 1.425.700,- her av        
kr. 100.000,- fra Fylkesmannen 
(skjønnsmidler i landbruket).  



Videre utfordringer - hvordan 
lykkes

Bred deltakelse i det videre arbeidet med 
utarbeidelse av tiltaksanalyse, 
tiltaksprogram og handlingsplan.    
Interesseorganisasjoner skal være med!
Pilotprosjekt – avgjørende med nært 
samarbeide med ekspertise



Videre utfordringer – hvordan 
lykkes

Det foreligger i dag planer med mål for 
vannkvalitet i de enkelte kommuner og mange 
fagrapporter opp gjennom årene.
Mye kunnskap som nå ligger til grunn for 
tiltaksanalysen 
Temagruppene landbruk og kommunalteknikk, 
overvann, utslipp fra spredt bebyggelse må
snarest komme i gang.     



Videre utfordringer – hvordan 
lykkes

Hindre dobbeltarbeide. Fagrådet for indre 
Oslofjord sitt arbeide må nå være utfyllende.
Situasjonen i Bunnefjorden er også påvirket 
eksternt ved hele indre og ytre Oslofjord samt 
Skagerak.
Synliggjøre svakheter ved dagens virkemidler 
(landbruk-gjødsling) overfor sentrale 
myndigheter



Videre utfordringer – hvordan 
lykkes 

Klare gjenkjennelige mål og felles 
rapportering. 
Felles rapporteringssystem på internett; 
VannNett og Vannportalen må videre 
utvikles til å omfatte tiltaksrettet 
vannovervåkning og status 
forurensningskilder.  



Videre utfordringer – hvordan 
lykkes

Prioriterte miljøgifter – statlige virkemidler
Forutsettes at staten følger opp sine egne 
beslutninger om å få god økologisk status i 
vassdragene
Staten må sørge for en samordning av tiltak innen 
alle sektorer.
Hensiktsmessig og tilstrekkelige virkemidler som 
sikrer at kostnadseffektive tiltak blir gjennomført 
til riktig tid innenfor alle sektorer.  



Videre utfrodringer – hvordan 
lykkes

Husk at vannrammedirektiver 
omfatter hele vannområdet med 
tilførselsbekker og lokale innsjøer.
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