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Vannrammedirektivet/helhetlig vannforvaltning  
Bunnefjorden  med Årungen – og Gjersjøvassdraget 
 
Møtereferat fra møte i temagruppa limnologi/biologi 
DATO:  TID: STED: ANTALL MEDL. 

27/11-07 0930-1200 Ås kulturhus, Lille sal 12 
 
TILSTEDE: IKKE TILSTEDE: 
Knut Bjørnskau, Ski kommune 
Anne Marie Holtet, Ski kommune 
Line Dale, Frogn kommune 
Gunnar Larsen, Ås kommune 
Solveig Viste, Ås kommune (leder)  
Toril Roberg, Oslo kommune 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo 
Øyvind Løvstad, Limno consult 
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
Mars Walday, NIVA 

Ellen Lien, Nesodden kommune 
Audhild Leiestad, Oppegård kommune  
Tore Krogstad, UMB 
 

 
SAK 
NR: 

 

 Godkjenning av referat og innkalling 
Anne Marie Holtet og Toril Roberg har ikke fått referat fra møte 19/9 eller innkalling til dette. E-
postadressen er rettet opp. Knut oppsummerte referatet.  

1 Forslag til ny inndeling i vannområder fra FM i Oslo og Akershus 
I brev fra FM i Oslo og Akershus er det bl.a. forslått at Ljanselva skal tas med i vannområde 
Bunnefjorden med Gjersjøvassdraget og Årungenvassdraget. Temagruppa forstår det slik at 
forslaget om å inkludere Ljanselva i vannområde Bunnefjorden gjelder for fase 2 av arbeidet med 
oppfølging av vannforvaltningsforskriften.   

2 Overvåking av Bunnefjorden v/Mats Walday, NIVA 
Det ble gitt en innføring i NIVAs arbeid med overvåking av Oslofjorden inkl. Bunnefjorden på 
oppdrag fra fagrådet for indre Oslofjord. Programmet har pågått siden 1973. Programmet består 
av nå 14 prosjekter som ble gjort rede for. Innføringen i dette arbeidet er nyttig informasjon for 
arbeidet med oppfølging av vannforvaltningsforskriften.   

3 Overvåkning av nedbørsfeltet som drenerer til Bunnefjorden 
v/Øyvind Løvstad, Limno Consult 
Det ble gjort rede for:  
- Typer overvåkningsstasjoner: Det kan være vanskelig å få med de stasjonene vi ønsker skal 
være basis overvåkningsstasjoner som finansieres fra staten. Vi forslår imidlertid 
basisstasjonene for Gjersjøen og Årungen som nasjonale, siden disse innsjøene er 
utgangspunktet for vannområdet.  

- Prøvetaking og prøvetakingsfrekvens: Det er viktig at vi får fram et kostnadsbilde. Øyvind tar 
utgangspunkt i Limno Consult sine satser og spiller det inn til Terje innen torsdag. Det må også 
hentes inn kostnader på fiskeundersøkelser. Terje har tilgang på det. 

- Vannkvalitetsparametre: En del metoder for prøvetakning er ikke klarlagt. Det finnes noen 
standardiserte metoder i Norsk standard, men det er ikke tilstrekkelig. Det signaliseres fra denne 
gruppa at det er et behov for større grad av standardisering av metodene for å få et godt nok 
datagrunnlag å sette i verk tiltak ut fra.  

- Forslag til overvåkningsprogram: Forslag til overvåkningsprogrammet synliggjør de tiltakene 
som drives nå. Evt. endringer gjøres nå tiltaksanalysen foreligger.  

4/5 Spesielle problemområder som bør meldes inn til vannregionsmyndighetene og sentrale 
myndigheter 
- Vegsalt: Belastning av vegsalt må nevnes i forslag til overvåkingsprogram. Statens vegvesen og 
NVE blir med i prosjektgruppa.   
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- Forurenser betaler: En må få fram at det er forurenser som betaler, eks. Statens vegvesen og 
vegsalting.  

- Fosfor i jord: Det må bli økt fokus på fosfor i jord, da dette er en sentral forurensingskilde, jfr. 
notat fra Tore Krogstad 14/9-07 ” Fosforinnhold i jord til bruk ved integrert jord- og 
vannovervåking i jordbruksområder”. Dette notat må følge forslag til overvåkingsprogram.   

- Kompetanse og kunnskap: Staten må satse mer på kunnskap og kompetanse på helhetlig 
vannforvaltning. Det kan ikke bare være kommunenes ansvar å dra dette arbeidet.  

- FM har lite økonomisk handlingsrom. De koordinerer det faglige arbeidet, og det må 
signaliseres at det de må få et større økonomisk handlingsrom til dette arbeidet.  

- Overvåkningsprogrammer: Alle overvåkningsprogrammer som det jobbes med, må samordnes 
bedre enn i dag. Det gir dermed et bedre grunnlag for tiltak med effekt.  

 Milepæler framover 
(1/10: Karakteriseringsarbeidet er klart) 
- 1/12: Frist for Forslag til vannovervåkningsprogram 
- 12/12: Møte i arbeidsutvalget for vannregionsutvalget. Knut møter på vegne på fagrådet for 
indre Oslofjord.  

- I løpet av november: Avklaring av prosjektorganisering og ansettelse av prosjektleder.  
- Mars: Tidligst ansettelse av prosjektleder. Inntil da fungere Knut som prosjektleder. Det må 
avklares med Ski om det kan fungere slik fram til prosjektleder er ansatt, på grunn av 
arbeidsbelastningen.  

 
 
 
Ref. 27/11- 2007  
Solveig Viste 


