
 
 

Møtereferat 
 

Arkivsaknr 07/870-4 
Arknr.: 143 J8  

 
Til stede:  
 Fylkesmannen, miljøvernavdelingen: Terje Wivestad 

Landbrukskontoret: Svein Skøyen 
Ås kommune: Gunnar Larsen 
Oppegård kommune: Audhild M .Leistad 
Oslo kommune: Hanne Tomter Syversen  
Ski kommune: Knut Bjørnskau 
Nordre Follo kloakkrenseanlegg: Bjørn Buller 
Institutt for jord og vannfag: Tore Kråkstad  
Limno-Consult: Øyvind Løvstad  
     

Forfall: Frogn kommune og Nesodden kommune 
 

  
Møtedato: 20.06.07 
  
Sted: Ski rådhus, møterom i tredje etasje 
  
Referent: Knut Bjørnskau 
  
Referatet 
sendes også: 

 

  
Neste møte: Mandag 20.08.07, kl. 9:30-12:30 hos Fylkesmannens miljøvernavdeling vedr. 

karakterisering av Bunnefjorden. (NIVA deltar)   
  
 
VANNOMRÅDET FOR BUNNEFJORDEN MED GJERSJØVASSDRAGET OG 
ÅRUNGENVASSDRAGET - REFERAT FRA MØTE 20.06.07 I TEMAGRUPPE 
LIMNOLOGI/BIOLOGI 
 
Bakgrunnen for møtet var å komme i gang med fullkarakterisering av vannområdet. Fristen for 
gjennomføring av dette arbeidet og vannovervåkningsprogram er som kjent 01.10.07. Det er viktig 
å se parametere som blir brukt i forhold til karakteriseringen i sammenheng med 
overvåkningsprogram som skal brukes i det videre arbeidet.  
 
Innledning vedr systemet for fullkarakterisering 
Terje Wivestad informerte om VannNett – IKT løsning for karakteriseringen. Systemet så greit ut 
og vil også kunne brukes som et informasjonsverktøy ved kart, klassifisering og tilførsler/kilder. 
Fylkesmannen sender temagruppen tilgang til IKT løsningen (NVE) og nettsted hvor veileder 
ligger.  
   
Mye av bekkene i vannområdet er karakterisert som dårlig. Ø. Løvstad presiserte at det her er 
behov for en gjennomgang og nærmere oppdeling da flere av disse har god vannkvalitet.  
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T. Wivestad delte ut oversikt over milepæler for finkarakterisering og krav til overvåkning i 
vannforskriften. 
 
Arbeidet videre med fullkarakterisering og overvåkningsprogram 
 
Arbeidet videre deles i tre: 
 

• Møte vedr Bunnefjorden mandag 20.08.07, kl. 9:30 hos Fylkesmannen. Hele 
temagruppen deltar, T. Wivestad og representanter fra NIVA. Fylkesmannen ved T. 
Wivestad tar kontakt med NIVA.  

• Møte vedr Årungenvassdraget onsdag 29.08.07, kl. 9:00-12:00 i Ås. Deler av gruppen 
deltar ved aktuelle kommuner, landbrukskontoret, T. Wivestad, Ø. Løvstad og T. 
Kråkstad.  

• Møte vedr Gjersjøvassdraget  fredag 31.08.08, kl. 9:00-12:00 i Oppegård, 
driftsstasjonen. Deler av gruppen deltar ved aktuelle kommuner, landbrukskontoret, T. 
Wivestad, Ø. Løvstad og T. Kråkstad. 

•  
Fylkesmannen, Ås og Oppegård sørger for formell innkalling til hvert sitt møte. 
 
Det er viktig at vi på disse møtene også gjennomgår overvåkningsprogram. 
 
Når det gjelder Nesodden tar Ø. Løvstad og T. Wivestad kontakt for å starte gjennomgang av 
bekkene der. 
 
Leder av temagruppe limnologi/biologi  
Det ble en diskusjon rundt hvem som skal lede gruppa. Det var enighet om at Gunnar Larsen spør 
Solveig Wiste i Ås kommune. 
 
 
Knut Bjørnskau 
Fungerende prosjektleder 
 
   
 
 
 
 


