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Høring av regionale  

vannnforvaltningsplaner 

Oppegårdstjernet, Frogn. Foto: Sommerseth Design for PURA 



Et nytt miljøstyringssystem for vannmiljø

Miljøtilstand

Forvaltningsplaner 
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Samlet saksfremstilling 
- hensikt:  
 

 • en felles politisk forankring av målene og tiltakene i PURAs 

     vannområde 
 

 • en synliggjøring av det økte behovet for ressurser i form av 
    økonomiske virkemidler og bemanning i kommunene 
 

 • en synliggjøring av behovet for statlige virkemidler for  
    overvåking av vannkvalitet og gjennomføring av tiltak 

 



Hva bør kommunene fokusere på i sin 
høringsuttalelse?  
 

 • Kompetanse innen vannforvaltning og avløpsteknikk 
 

 • Miljørådgivning til bøndene 
 

 • Statlige midler til vannkvalitetsovervåking og tiltaksgjennomføring 
 

 • Utbyggingspress skal forenes med arbeidet mot god vannkvalitet 
 

 • Mer ressurser til Fylkeskommunen og Fylkesmannen som viktige 
   aktører i samhandling med kommunene 
 



www.pura.no 

Collage: Paal Staven 

http://www.pura.no/


● Årungen : TP 45 / 15  
  - Storgrava: TP 98 / 50, TRP 60 / 25  
 

● Årungenelva: TP 61 / 15, TRP 31 / 8  
 

● Bonnbekken: TP 46 / 25, TRP 20 / 13 
 

● Frogn til Bunnebotn :  
 - Knardalsbekken: TP 23 / 25, TRP 12 / 10 
 

● Frogn/Nesodden til Bunnefjorden:  
 - Dalsbekken: TP 22  / 25, TRP 8 / 13 
  - Haslebekken: TP 56  / 25, TRP 37 / 13 
 

 
 
 

I rute?   
Fosfor-konsentrasjon (TP eller TRP, μg/l) i 2013 / mål i 2015 



*Tiltaksområde Frogn til Bunnebotn: Vannprøvetaking har til nå vært 
gjennomført i svært begrenset omfang. Det gjøres nå en ny vurdering på om 
det finnes egnede bekker i tiltaksområdet.  

Økologisk tilstand for vannforekomster  
i Frogn kommune 

  
 

 

Navn 

tiltaksområde 

Mål  Økologisk tilstand 

2013 

Årungen God økologisk tilstand. God fiskestatus. Ikke 

oppblomstring av blågrønn-bakterier. Vasspest 

skal ikke være en dominerende vannplante i 

strandsonen. Redusert avrenning fra vei 

Moderat 

(nEQR=0,53) 

Årungenelva God økologisk tilstand. Fiskestatus 

opprettholdes eller forbedres 

Moderat 

(nEQR=0,56) 

Bonnbekken God økologisk tilstand. Opprettholde eller 

forbedre fiskestatus 

Svært dårlig 

(nEQR=0,18) 

Frogn til 

Bunnebotn 

God økologisk tilstand * 

Frogn/Nesodden 

til Bunnefjorden 

God økologisk tilstand Moderat til dårlig 

(nEQR=0,39) 

*Tiltaksområde Frogn til Bunnebotn: Vannprøvetaking har til nå vært gjennomført i svært begrenset 
omfang. Det gjøres nå en ny vurdering på om det finnes egnede bekker i tiltaksområdet.  



PURA – tiltaksområdene 
 
 


