
MØTEREFERAT 31.08.07 FAGGRUPPE 
LIMNOLOGI/BIOLOGI, KARAKTERISERING AV GJERSJØ-
VASSDRAGET 
Sted: Store møterom, Driftstasjonen Oppegård kommune, onsdag 31.august kl 09.00 
 

 
Møtedeltagere:  
Terje Wivestad Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Knut Bjørnskau Ski kommune 
Tore Krogstad UMB 
Toril Roberg Oslo kommune 
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Pkt Tekst 

1  Karakterisering av Gjersjøvassdraget v/ Terje Wivestad 
- I henhold til VannNett’s GIS-verktøy ble det for de ulike delene av nedbørsfeltet 
definert hvilke belastningstyper som har betydning, og hvor stor betydning hver 
belastningstype har. 
- Det ble også diskutert om de ulike delene av nedbørsfeltet trenger ytterligere 
oppdeling i mindre områder, på bakgrunn av hvilke belastningstyper som gjør seg 
gjeldende i de ulike områdene. Særlig forurensing fra veg ble diskutert som en 
belastningstype som kan skille ulike områder fra hverandre. Det ble foreslått å dele 
opp den delen av nedbørfeltet som ligger i Ski kommune i henhold til Ski kommunes 
allerede eksisterende inndeling.  
- Det ble påpekt at det finnes lite informasjon om området vest for Gjersjøen, med 
bekkeutløp til Bunnefjorden. Øyvind Løvstad skal derfor foreta undersøkelser i 
området. 
- Terje Wivestad og Øyvind Løvstad jobber videre med karakteriseringen og 
registrering i VannNett. 

2 Diskusjon omkring overvåkningsprogram 
- Det ble påpekt at i Gjersjøens nedbørfelt allerede er svært gode 
overvåkningsprogrammer, men at det bør utvides til å omfatte flere biologiske 
parametere. F. eks bør fisk komme med i overvåkningen. Det bør også vurderes om 
bestandsovervåkning av problemarter og indikatorarter skal inn som en del av et 
overvåkningsprogram. 

3 Forurensing fra landbruket 
- Som en fortsettelse på diskusjonen, fra møtet i Ås 29.8, omkring jord- og 
vannovervåkning i landbruksområdene og problemene med tilgang til eksisterende 
data på P-Al, påpekte Tore Krogstad viktigheten av et godt samarbeid med bøndene i 
området. Fram til i dag har det normalt vært mulig å få tak i analysedata fra bøndene, 
selv om disse ikke er offentlig tilgjengelige. 

4 Neste møte 
- Det ble bestemt at neste møte, 19/9-07 i Ås, flyttes en halv time til kl 09.30, slik at 
man kan ta toget. Viser ellers til møtereferat fra 29/8-07 for agendaen for neste møte. 

 


