
Oppsummering, seminar Kolben 19.november 
 
Ca. 40 personer møtte på seminaret om vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget. Det var representanter fra deltakerkommunene, forskningsmiljøer, 
Fylkesmannen, frivillige organisasjoner med flere, og spesielt hyggelig var det at 3 ordførere 
fra henholdsvis Nesodden, Frogn og Oppegård hadde prioritert denne samlingen som er 
begynnelsen på et svært viktig miljøprosjekt i Follo. 
 
Oppegård kommunes ordfører Sylvi Graham innledet med å si at politikerne har store 
forventninger til bedring av vannkvaliteten i vannområdet og at kommunene skal gjøre sitt, 
men at staten også må bidra sterkt slik at man klarer å nå de ambisiøse målene som er satt. 
 
Deretter kom både Fylkesmannen og midlertidig prosjektleder Knut Bjørnskau inn på hvordan 
arbeidet i vannområdet skal organiseres med tilhørende fremdriftplan og milepæler. Staten er 
ansvarlig for tilrettelegging i form av GIS-verktøy for innlegging og presentasjon av data, og 
Fylkesmannen vil ha en viktig pådriverrolle overfor alle involverte aktører. 
 
Det kom klart frem at landbruket har en avgjørende rolle for vannkvaliteten i nedbørsfeltet til 
både Årungen og Gjersjøen, og staten må derfor komme på banen med gode virkemidler som 
gjør at tilførsler av næringsstoffer fra dyrka mark til vassdragene reduseres betydelig. 
Samtidig ble det poengtert at opphoping av fosfor i jordsmonnet vil fortsette å gjødsle 
vassdragene i flere år fremover selv om nye tilførsler reduseres. 
 
For best mulig måloppnåelse i tiden fremover er det helt essensielt med tett interkommunalt 
samarbeid der landbruket, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner bidrar 
fortløpende med sin spisskompetanse. Milepæler: 
 

• 01.10.07: Fullkarakterisering av vannområdet ferdigstilles 
• 01.12.07: Miljøovervåkingsprogram 
• 31.12.07: Oversikt over vesentlige spørsmål fastsettes etter 6 mnd høringsrunde 
• 01.09.08: Lokal tiltaksanalyse ferdig 
• 31.12.08: Tiltaksprogram fastsettes 
• 31.12.08: Forvaltningsplan (FV) med tiltaksprogram sendes på høring 
• 31.12.09: FV godkjennes av Miljøverndepartementet 

 
Til nå har kun arbeidsgruppa for biologi/limnologi vært aktiv. Nå starter arbeidet i de andre 
arbeidsgruppene. 
 
 
 
Vedlegg:  
program, deltakerliste og presentasjoner fra seminaret 
 
 
 


