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Innsjørestaurerende tiltak i 
Østensjøvann 
– informasjonsmøte med grunneiere 



● Presentasjonsrunde

● Kort informasjon om 
- PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget

- hvorfor vi ønsker å gjennomføre innsjørestaurerende tiltak

● Presentasjon ved Thrond Haugen, professor ved Institutt for
naturforvaltning, UMB

● Kort innlegg ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus

● Kort innlegg ved Akershus fylkeskommune

● Spørsmål, kommentarer, diskusjon

Program for kvelden:     



Viktige vedtak:

● 2000: EUs rammedirektiv for vannressurser gjøres gjeldende for 
medlemsstatene

● 2007: EUs rammedirektiv implementeres i norsk lovverk ved ”Forskrift 
for rammer for vannforvaltningen” – ”Vannforvaltningsforskriften”

● 2009: EUs rammedirektiv for vannressurser innlemmes i EØS-avtalen 
– dermed juridisk forpliktende for Norge

● 2010: Forvaltningsplan for vannregion Glomma vedtatt av Regjeringen
som en kongelig resolusjon



PURA – vannforekomstene



PURAs mål:

Sikre god kjemisk og økologisk
tilstand, tilnærmet naturlig, 

for vannkvaliteten 
i Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget



PURA – prosjektorganisering 

Styringsgruppe
Rådmenn fra eierkommunene, 

adm. ledelse Oslo kommune, 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune

Prosjektgruppe
Eierkommunene, sektorene, 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune

Temagruppe Landbruk

Temagruppe Biologi/limnologi

Temagruppe Kommunalteknikk, 

overvann og 

spredt bebyggelse



Innsjørestaurerende tiltak –
starten på en friskmelding?

Foto: Sommerseth Design



Prosess:

● Arbeidsseminar mellom PURA og UMB avholdt høsten 2008 

● Workshop med kompetanse fra Norge og Danmark avholdt 
høsten 2009

● Fagrapport utarbeidet høsten 2009

● Mulighetsstudie gjennomført 2010/2011



Anbefalte innsjørestaurerende tiltak i 
Østensjøvann:

● Fase 1: Utfisking 

● ev. fase 2: Binding av fosfor med Phoslock

Tidsplan:
● 2012: Fiskekartlegging / prøvefiske

Videre prosess avhenger av: 
- resultatet av fiskekartleggingen
- utfall av ev. søknad om videre aktivitet i et vernet område
- økonomi!



Stipulert utvikling i                  
fosforkonsentrasjonen:

Tid
Konsentrasjon av P 

i μg P / l

I dag 100

2015, forventet

med interne tiltak 50-60

uten interne tiltak 80-90

2015, mål 50



Oppfølging av mulighetsstudien

● Prosjekt med UMB: 
- Institutt for naturforvaltning
- Institutt for plante- og miljøvitenskap 

● Aktiviteter: 
- Fiskeundersøkelse / kartlegging av fisk 2012
- deretter: ev. utfisking

● Utfordring: Prosjektmidler!

Foto: Sommerseth Design
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