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Oppegård Vel: 

1200 husstander, midt i 

Gjersjøens nedbørsfelt. 



 



Vi er glad for myndighetenes interesse for 

vannforvaltning. 

 

I vår beboerundersøkelse 2010 var tilgangen 

til marka og rene vassdrag nest viktigste sak.  

 







Drikkevann 

Badevann 

Fiskevann 

Turtraseer 

Kulturminner 

Opplevelser 

Læring 

 

 

 



Vassdragene i vårt 

område er små, 

skjøre strenger. 

 

 

Kun 1% av arealet er 

myr. 

 

3% er ferskvann, 

inkludert de store 

innsjøene. 



Bare noen få av 

disse blå strekene er 

bekker med helårs 

vannføring. 



Tusse badeplass, 

eneste badeplass i ferskvann i 

Oppegård. 



Oppegård Vel bygde 

vannverk på dugnad. 

 

I drift 1959-68. 

 

Vann ble pumpet fra 

Tusse, og gikk 

urenset til 

abonnentene. 





Ga erstatninger til virksomheter som kunne 

være til skade for drikkevannskilden, og måtte 

begrenses eller legge ned. 

 

Dette er en rettskraftig dom som berørte flere 

hundre virksomheter i 3 kommuner. 

 

Vi mener Gjersjøskjønnet er meget relevant for 

forvaltningen av nedbørsfeltet, og ikke kan 

overstyres av administrative vedtak. 

 

 



Tilstanden i vassdragene er dårlig, og skal bli 

god. 

 







Vassdrag er viktige og følsomme økosystemer. 

Utvises det tilstrekkelig respekt for dette?  

 

Vi registrerer blant annet at selvrensingsevnen i 

Tussetjern «brukes» som avbøtende tiltak i flere 

av plansakene i vassdraget. 

 

Har noen sett på helheten i dette ? 

 

 



Rensedammer ved 

massedeponiet øst 

for Taraldrudkrysset. 

 

Dokumentasjon 

(2009) viser at 

tilstanden i Assurn, 

Assurbekken og 

Tusse er dårlig. 

 



Motocrossbanen i 

Assurdalen er den 

største trusselen mot 

Assurbekken og 

Tusse. 

 

Bekken legges i rør, 

dalen fylles med 

deponi, og åsen i 

bakgrunnen 

sprenges bort. 



Bekkelukking og 

massedeponi har 

mange negative 

effekter. 

 

Andre steder brukes 

ressurser på å åpne 

bekker. 

 

 

 





Prognoser tilsier at innbyggertallet skal dobles 

på noen tiår. Vassdragene våre tåler ikke 

dobbelt så store belastninger. 

 

Det er en krevende situasjon vi står overfor. 

 

Er vi siste generasjon som kan bade i Tusse, se 

fossekall i Sætrebekken, eller fisk i Assurn? 

 

 



En del av de 

største 

utbyggingene 

som er planlagt i 

nedbørsfeltet de 

kommende år. 



Andelen tette flater og forurensing øker 

Arealet med skog og naturlig rensing minker.  

 

Hvordan kompenserer vi for dette ? 



Fylkesplan Østfold mot 2050 er kategorisk: 



De frivillige organisasjonenes innsats og lokale 

engasjement for vannressursene er etterlyst. 

 

Vi bidrar derfor med både kompetanse, 

lokalkunnskap og tid i arbeidet. 

 

Vi gir høringsuttalelser til kommuneplaner, 

tiltaksplaner og enkeltsaker. 



Vi føler allikevel ikke at våre synspunkter blir tatt 

på alvor. 



 

Det er imidlertid myndighetene som har ressurser 

og virkemidler som kan påvirke tilstanden i 

vesentlig grad.  

 

Vi oppfordrer til at disse brukes til å forbedre 

vannkvaliteten i vårt område. 

 

Vannforekomstene bør brukes for alt de er verdt, 

som vassdrag ! 







Så lenge tilstanden i vassdragene er dårlig 

bør ingen tiltak som forringer 

vannkvaliteten gjennomføres. 

 

Det bør vurderes å innføre byggestopp 

inntil utviklingen går i riktig retning. 

 

Fortsatt utbygging med dagens mønster og 

metoder kan medføre at alle problemer og 

kostnader overlates til neste generasjon. 

 

 


