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Vannrammedirektivet/helhetlig vannforvaltning  
Bunnefjorden  med Årungen – og Gjersjøvassdraget 
 
Møtereferat fra møte i temagruppa limnologi/biologi 
DATO:  TID: STED: ANTALL MEDL. 

19/9-07 0830-1200 Ås kulturhus, Lille sal 12 
 
TILSTEDE: IKKE TILSTEDE: 
Knut Bjørnskau, Ski kommune 
Anne Marie Holtet, Ski kommune 
Eli Moe, Frogn kommune 
Gunnar Larsen, Ås kommune 
Solveig Viste, Ås kommune (leder)  
Ellen Lien, Nesodden kommune 
Audhild Leiestad, Oppegård kommune  
Tore Krogstad, UMB 
Øyvind Løvstad, Limno consult 
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Toril Roberg, Oslo kommune 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo 
 

 
SAK 
NR: 

 

1 Godkjenning av referat og innkalling 
Anne Marie Holtet har ikke fått referatene fra møte 29/8 og 31/8. 
Det er avholdt et møte hos fylkesmannen ang. Bunnefjorden. Det vurderes om det skal skrives 
referat fra det møtet. 

2 En presentasjon av fullkarakteriseringen av hele vannområdet/evt. justeringer. 
Status: 
• NVE har problemer med grunnvannskarakteriseringen på grunn av kapasitetsproblemer og det 

er meldt fra om dette. Alle kommunene vil bli invitert til et arbeidsmøte 11/10. 
• Det er gjennomført møter med alle kommunene i området, med unntak av Nesodden. Det 

følges opp etter møtet i dag. 
• Møtene med kommunene har vært gode med tilførsel av mye god lokalkunnskap.  
• Møte med NIVA ang. Bunnefjorden skal avholdes før fristen 1/10. 
• Det er gjort noen endringer underveis når det gjelder karakteriseringen:  

- Finere inndeling av vassdragene med gode begrunnelser. 
- Flere vann er tatt med, 
- Noen endringer ift. belastninger 
 

• Resultatene fra fullkarakteriseringen ble ikke presentert på møtet. Framdrift ift. godkjenning 
av fullkarakteriseringen blir som følger: 

20/10:  Terje og Øyvind har et arbeidsmøte hvor overvåkingsdata for de ulike vannforekomstene 
 legges inn.  
25/10:  Rapport etter egen mal sendes temagruppa og prosjektgruppa. Evt. kommentarer til 
 rapporten sendes til Knut før 27/10. 
27/10:  Møte i prosjektgruppa for godkjenning av rapport for oversending til 
 vannregionmyndighet. 
 
Det er viktig at arbeidet med helhetlig vannforvatning gjøres kjent for allmennheten. Det er tatt 
opp som tema i planprogrammet og er gjort mulig via www.vannportalen.no. Det er en utfordring 
for styringsgruppa hvordan dette skal følges opp for vannområdet. Dette bør tas opp som tema på 
heldagsmøte i november (se sak 4/5) 
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3 Forslag til overvåkningsprogram/evt.justeringer 
Introduksjon ved Øyvind Løvstad.  
Follo har i dag et overvåkingsprogram med et omfattende stasjonsnett. I tråd med EUs 
vanndirektiv er det 3 ulike nivåer å drive vannovervåking på, jfr. notat fra Øyvind Løvstad.  
 
Følgende kommentarer kom fram under møtet: 
• Det skrives en kort intro til hver av overvåkningsnivåene som forklarer hva de går ut på.  
• Lokal tiltaksrettet vannovervåking nyanseres til lokal tiltaksrettet basis-vannovervåking. 
• For parameter ”fisk” finnes det mye kunnskap, men det må signaliseres at alt arbeidet knyttet 

til fisk må samordnes bedre. Dette for å kunne bruke kunnskapen bedre som del av den 
helhetlige vannforvaltningen. Se Norsk standard og vurder om dette er godt nok. Det er ikke 
stilt krav om dette i overvåkingsprogrammet, men vi ønsker likevel å signalisere dette. 

• Til integrert vann- og jordovervåking; landbruk må synliggjøres som en viktig faktor her. 
Mange tiltak er satt i gang, men de fungerer ikke tilfredsstillende. Notat fra Tore Krogstad om 
”Fosforinnhold i jord til bruk ved integrert jord- og vannovervåkning i jordbruksområder” 
legges ved overvåkningsprogrammet. Grunnen er at vi ønsker å signalisere at landbruket i 
større grad må ta inn over seg hvilke ansvar de har i forhold til vannkvalitet og 
vannforvaltning. I dag er bønder som får tilskudd, pålagt å ta jordprøver som grunnlag for 
jordanalyser. Dette fungerer ikke tilfredsstillende, og en mulig løsning er at det er det 
offentlige som tar ansvar for å ta jordprøver i områder tilknyttet vassdrag som del av 
vannforvaltningen. Dette krever endringer i de premisser staten legger for landbruket via 
lovverk og andre virkemidler.  

• I oversikten over målestasjonen, bør det nyanseres hvilke som er hovedstasjoner og hvilke 
som er lokale stasjoner. 

• Hensikten med overvåkingsprogrammet er at det gjøres likt i alle kommuner, så en kan måle 
utvikling på samme grunnlag.  

• Overvåkingsprogrammet bygger på en mal, men må kunne justeres i forhold til de behovene 
og problemene som er i de ulike vassdragene. De aktuelle kommunene har i dag et 
overvåkningsprogram som bygger mye på de samme kriteriene. 

• Dette overvåkingsprogrammet er i en prosess. Det vil si at vi lager et forslag til 
overvåkingsprogram nå innen fristen 1/10. Det vil kunne bli behov for å justere noe på dette 
etter tiltaksanalysen i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplanen i 2009. 

• Det må lages en finansieringsplan som er realistisk i forhold til framtidige kostnader. De reelle 
kostnaden vil bli presentert som egen sak i kommunene i løpet av 2008 på bakgrunn av bl.a. 
en vurdering av den avtalen kommunene har med laben på Ski. 

 
Øyvind Løvstad skriver er forslag til overvåkingsprogram på bakgrunn av de innkomne 
kommentarer. Det sendes til prosjektgruppa og temagruppa innen 25/10. Evt. kommentarer 
temagruppa har til overvåkingsprogrammet, sendes direkte til Knut Bjørnskau før møte i 
prosjektgruppa 27/10. 
 

4/5 Behandling i prosjektgruppa og styringsgruppa før oversendelse til 
vannregionmyndighetene – samt videre arbeid i temagruppa limnologi/biologi 
Jfr. notat fra Knut Bjørnskau 
• Ang. fullkarakterisering 
Styringsgruppa bør gi prosjektgruppa mandat til å godkjenne fullkarakteriseringsarbeidet og 
overvåkingsprogrammet slik det blir sendt prosjektgruppa fra fylkesmannen og Øyvind Løvstad 
innen 25/10. 
 
• Videre arbeid i vannområdet etter politisk vedtak i den enkelte kommune 
Felles sak vedr. videreføring av arbeidet er nå til behandling i de ulike kommunene. Etter politisk 
vedtak, er det naturlig å kalle inn til et heldagsmøte for å informere om arbeidet så langt og  
arbeidet videre. Fagrådet for Indre Oslofjord dekker leie av lokale og servering. Forslag til 
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tidspunkt er medio november. Deltakere er styringsgruppa, prosjektgruppen, de tre temagruppene 
og Fagrådet for Indre Oslofjord, referansegruppe/interesseorganisasjoner. Prosjektgruppa har 
ansvar for gjennomføring av møtet.  
 
Prosjektgruppa bør også diskutere hvordan arbeidet i temagruppene bør legges opp. For en del 
kommuner vil de samme personene delta i disse gruppene. Er det mulig å bruke gruppene mer 
rasjonelt, ved bl.a. å legge møtene til samme dag, så man kan gå fra det ene til det andre?  
 
I forhold til arbeidet i temagruppa limnoligi/biologi, avventes resultatet av heldagsmøtet. Inntil 
videre møtes ikke gruppa igjen, med mindre det oppstår noe som krever det.    

 
 
 
Ref. 19.september 2007  
Solveig Viste 


