
● tittel: "Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget – 
prosjekt PURA. Uttalelse til utkast til forvaltningsplan 2010-2015 vannregion 1 
Glomma/indre Oslofjord – EUs vannrammedirektiv" 
 

● hensikt:   
 - en felles politisk forankring av målene og tiltakene i PURAs vannområde 
 - en synliggjøring av det økte behovet for ressurser i form av økonomiske 
    virkemidler og bemanning i kommunene 
 - en synliggjøring av behovet for statlige virkemidler for gjennomføring 
    av tiltak 
 

● behandling: 
 

Samlet saksfremstilling i PURAs 
eierkommuner vår/sommer 2009  

Kommune: Politisk styre/råd/utvalg: Dato: 

Ski Utvalg for samfunn og miljø 03.06.2009 

Formannskapet 10.06.2009 

Kommunestyret 17.06.2009 

Ås Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.06.2009 

Formannskapet 17.06.2009 

Oppegård Utvalg for miljø og plan 09.06.2009 

Formannskapet 10.06.2009 

Nesodden Teknikk- og miljøutvalget 03.06.2009 

Kommunestyret 18.06.2009 

Frogn Formannskapet 10.06.2009 



1. Et generelt behov for økte statlige midler til å tette de kunnskapshull man 
    har avdekket i arbeidet med tiltaksanalysen, blant annet på miljøgifter 
 

2. Bedre kunnskap innen kostnader for landbrukstiltak 
 

3. Et større fokus på å rekruttere/beholde kompetanse innen vannforvaltning  
     og avløpsteknikk 
 

4. Et behov for mer ressurser til økte forvaltningsoppgaver på  
     Landbrukskontoret i Follo 
 

5. Mer ressurser til Fylkeskommunen og Fylkesmannen som viktige aktører  
    i samhandling med kommunene 
 

Samlet saksfremstilling i PURAs 
eierkommuner vår/sommer 2009 -   
vedtakene:  



● samlet saksfremstilling i eierkommunene høsten 2014 
→ sikrer lokal politisk forankring 
 

● operasjonalisering av tiltakene i PURAs tiltaksanalyse gjennom 
kommunenes og sektorenes eksisterende planer for vann og avløp og 
landbrukets planer 
→ sikrer at analyser og planer blir til handling 
 

● statlige midler til vannkvalitetsovervåking og 
tiltaksgjennomføring 
→ sikrer økonomiske incentiver for tiltaksgjennomføring 
 

Hvordan leve opp til ambisjonene? 
- suksesskriterier I:  
 



 

● miljøbevisste bønder som også produserer mat 
→ sikrer reduksjon av forurensninger fra en viktig sektor 
 

● utbyggingspresset forenes med arbeidet for å oppnå 
og opprettholde god vannkvalitet 
→ sikrer at samferdselsutbygging ikke går på bekostning 
av vannkvalitet  
 

● Fylkesmannen og Fylkeskommunen ivaretar sin rolle 
som fagmyndighet og prosessansvarlig / regionansvarlig 
for gjennomføring av vannforskriften 
→ sikrer god faglig og administrativ styring, 
tilrettelegger for vannområdenes innsats 

Hvordan leve opp til ambisjonene? 
- suksesskriterier II:  
 



Økologisk tilstand for 
vannforekomster i Oppegård 
 
 

VF-

nr  

Navn vann-

forekomst 

Økologisk 

tilstand 2012 

Mål  

2 Gjersjøen God 

(nEQR=0,70) 

God økologisk tilstand. Ingen masseoppblomstringer av blågrønn-bakterier. Slorene er et 

naturvern-område (fuglereservat). Godt råvann for drikkevann. Badevannskvalitet. Redusert 

avrenning fra vei. 

  

3 Kolbotnvann Dårlig 

(nEQR=0,30) 

God økologisk tilstand. Ingen masse-oppblomstringer av giftige blågrønn-bakterier. Balansert 

fiskestatus. Badevannskvalitet. Redusert avrenning fra vei. 

  

4 Greverudbekken Moderat 

(nEQR=0,49) 

God økologisk tilstand. Redusere utslipp fra deponi (alunskifer). Redusert avrenning fra vei. 

  

5 Tussebekken/ 

Tussetjern 

Moderat 

(nEQR=0,50) 

God økologisk tilstand. Beholde/ forbedre badevannskvalitet i Tussetjern. Redusert avrenning 

fra vei og avfallsdeponi. 

  

1 Gjersjøelva Moderat 

(nEQR=0,52) 

  

God økologisk tilstand. Fiskestatus opprettholdes eller forbedres. 

  

9 Ås/Oppegård til 

Bunnefjorden 

Moderat til dårlig 

(nEQR=0,35) 

  

God økologisk tilstand. Delebekken og Bekkenstenbekken bør vernes 

  

Flere punkter? 

Foto: Oppegård kommune 

anita.borge@pura.no 
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