
Seminar 10.02.09 PURA –
temagruppe Biologi/limnologi

Status, utfordringer og videre arbeide



Status 
� Gruppen var sentral ved arbeidet med 

karakterisering og etablering av 
overvåkningsprogrammet for vannområdet

� Kvalitetssikret rapporten til NIVA og 
LimnoConsult i forbindelse med 
tiltaksanalysen.

� Gruppen er også viktig i forhold til arbeidet 
som gjøres i Fagrådet for indre Olsofjord 



Status
� Erfaringene med tiltaksrettet overvåkning i 

kommunene i Follo er videreført 

� Bla bruk av TRP (biotilgjengelig fosfor) og 
begroingsalger

� Sikrer oppfølging av lokale miljømål i de 
18 vannforekomstene (ferskvann) i forhold  
til tiltak forurensningskilder  



Status
� Gruppen har også fokus på felles 

forvaltning av fjorden/strandsonen

� Bunnebotn/Bunnefjorden pilot for resten av 
indre Oslofjord

� Fokus på interne tiltak i 
Østensjøvann/Årungen og pågående tiltak i 
Kolbotnvann



Status
� Har nylig gitt innspill til justering av 

overvåkningsprogrammet som resultat av 
tiltaksanalysen

� Basisovervåkning (statlig ansvar)   

� Tiltaksovervåkning 

� Problemkartlegging



Utfordringer
� Mye av EU’s bioklassifiseringssystem ikke 

på plass
� Lite statlige midler 
� Deler av forskning ser ut til å videre måtte 

finansieres fra kommunene
� Koordinering av det som gjøres i regi av 

fagrådet for indre Oslofjord og arbeidet i 
PURA      



Utfordringer
� Overvåkning i områder med landbruk mye 

finansiert med midler fra avløpsektoren

� Lite midler til overvåkning fra landbruket 
selv

� Mer fokus på fosfor i jord ved bruk av 
PAL-tall  



Utfordringer 
� Knappe midler og ressurser hos 

Fylkesmannen

� Vannregionsmyndigheten overføres fra 
Fylkesmannen i Østfold til 
fylkeskommunen fra 01.01.2010 



Utfordringer
� Naturtilstanden for Indre Oslofjord – bruk 

av miljøstratigrafiske analyser basert på
palentologiske og sedimentologiske data, 
bla. foraminiferer.

� Prosjekt med universitetet i Oslo. Statlig 
ansvar i samarbeidet med fagrådet for indre 
Oslofjord



Utfordringer
� Felles årlig rapportering i kommunene på

vannkvalitet knyttet opp tiltak. 
� Dette skal sikre lokal og regional 

forankring   
� Skape felles forståelse – politisk 

engasjement på tvers av kommunegrensene
� Brukermål – økologiske mål
� Bedre overvåkning nitrogen 



Videre arbeide
� Snarlig utarbeidelse av tiltaksanalyse-

dokumentet med fakta-ark  for hver 
vannforekomst (inkludert 
Bunnebotn/Bunnefjorden)

� Fakta-arkene får en utforming som gjør at 
de årlig skal oppdateres på
vannkvalitet/tiltak og mål

� Link til kartportalen for Follo    



Videre arbeide
� Evaluering av overvåkning PURA –

MORSA

� Hvordan systematisere ”overvåkning”
fosfor i jord – landbruk

� Utarbeidelse av kystsoneplan –
engasjement fra fylkeskommunen



Videre arbeide
� Utarbeidelse av kravspesifikasjon, 

kvalifikasjonsgrunnlag, 
konkurransegrunnlag – anbud for 
overvåkning fra 2010 

� Workshop vedr. innsjørestaurende tiltak 
Årungen/Østensjøvann – grunnlag for 
videre prosess    


