
Arbeidsseminar Fagrådet for 
indre Oslofjord - PURA

Bakgrunn for seminaret 13.10.08 –
viktighet med forankring mot 
Fagrådet



Kort historikk miljømål for 
Bunnefjorden
� Prosjektet miljømål for Bunnefjorden ble 

etablert i 2005 etter initiativ fra 
Fylkeskommunen og Fagrådet.

� Gjennomført fase 1- brukerinteresser, 
tilførsler og forslag til miljømål.

� Gjennomført fase 2 - biologiske miljømål 
og mål for miljøutgifter.



Kort historikk miljømål …..
� Det er utarbeidet en sammendragsrapport 

(NIVA) for fase 1 og 2 som ble godkjent av 
tidligere politisk styringsgruppe.

� Fase 3 – tiltaksanalysen, miljømål og 
handlingsplan ble overført til arbeidet i 
vannområdet. 



Pilotprosjekt indre Oslofjord –
EUs rammedirektiv 
� Arbeidet som gjøres i fagrådet er mye av 

grunnen til at dette vannområdet nå er med 
i første runde i forhold til rammedirektivet 
for vann.

� Overvåkningen av Bunnefjorden gjøres i 
regi av Fagrådet

� Overvåkningen av vannforekomstene i regi 
av PURA/kommunene 



Fagrådets rolle
� Viktig at arbeidet som Fagrådet gjør nå

utfyller det som gjøres i vannområdet med 
underliggende vannforekomster. 

� Fagrådets rolle er å koordinere 
overvåkningen av Bunnefjorden som en del 
av Indre Oslofjord og at dette nå tilpasses 
EUs rammedirektiv



Fagrådets rolle
� Strategi for samordning og effektivisering 

av avløpshåndteringen i indre Oslofjord

� Årsmøtet i juni 2008: Utarbeide ”strategi 
2010” ved å gjennomføre en overordnet 
analyse for å få kommune rundt indre fjord 
til å optimalisere avløpsamarbeidet.    



Spennende utfordringer 
� Fagrådet har ved sitt arbeid i en årrekke 

sørget for omfattende overvåkning og 
dokumentasjon av Indre Oslofjord både i 
forhold til lokal og ekstern påvirkning fra 
ytre Oslofjord og Skagerak.

� Mye av problemene i Bunnefjorden skyldes 
ekstern påvirkning.



Spennende utfordringer
� Lokale tiltak vil imidlertid være viktig for 

strandsonen og de grunne områdene.

� Fristene innenfor rammedirektivet er 
ambisiøse og stramme.

� Politisk forankring kommunestyrer –
fylkeskommuner – departement – regjering 
- EU  



Spennende utfordringer 
� Mer forpliktende samarbeide vedr 

overvåkning og tiltak.

� Arealforvaltning av strandsonen – ny plan-
og bygningslov.

� Klimaendringer

� Sterkere fokus på miljøgifter



Hvordan lykkes
� Bred deltakelse i arbeidet med utarbeidelse/ 

kvalitetssikring av tiltaksanalysen, 
tiltaksprogram og handlingsplan.

� Mye kunnskap som nå ligger i rapportene 
vedr tiltaksanalysen – også fremhevet 
kunnskapshull.

� Pilotprosjekt avgjørende med nært 
samarbeide med ekspertise - myndigheter



Hvordan lykkes
� Interesseorganisasjoner skal være med

� Klare gjenkjennelige mål og felles rapportering

� Felles rapporteringssystem på internett, VannNet
og Vannportalen må videreutvikles til å omfatte 
tiltaksrettet vannovervåkning og status 
forurensningskilder. 

� Database for forurensningssiutasjon og 
prosjektsimuleringsprogram



Hvordan lykkes
� Prioriterte miljøgifter  - statlige virkemidler
� Forutsetter at staten følger opp sine egne 

beslutninger om å få god økologisk status i 
vassdragene.

� Staten må sørge for en samordning av tiltak inne 
alle sektorer

� Hensiktsmessig og tilstrekkelige virkemidler som 
sikrer at kostnadseffektive tiltak blir gjennomført 
til riktig tid innenfor alle sektorer. 



Hvordan lykkes
� Husk at rammedirektivet omfatter hele

vannområdet med tilførselsbekker og lokale 
innsjøer.

� Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og
Gjersjøvassdraget er delt inn i 18 vann-
forekomster (fersvann) og 2 vannforekomster 
(marin).

� Vannforekomstene sikrer lokal forankring og 
engasjement 


