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1 Innledning 
 

Fram mot 2021 skal de regionale vannforvaltningsplanene og tilhørende tiltaksprogrammene i hele 

Norge oppdateres og justeres. Gjeldende regional vannforvaltningsplan med tilhørende 

tiltaksprogram har fått virke siden 2016. Vi skal nå gjennomgå hvordan det står til med vannet, og 

justere planene for hvordan vi best tar vare på vannet vårt fremover. Oppdaterte planer og 

tiltaksprogram skal være gjeldende fra starten av 2022 til utgangen av 2027. Les mer om 

vannforvaltningen i Norge her. 

I prosessen fram mot oppdaterte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram vil det være to høringer, 

med to dokumenter i hver høring:  

På høring fra 1. april til 30. juni 2019: 

 Planprogram  

 Hovedutfordringer i vannregionen med vedlegg (dette er vedlegg X) 

 

På høring fra 1. juli til 31. desember 2020: 

 

 Forslag til oppdatert regional vannforvaltningsplan.  

 Forslag til oppdatert regionalt tiltaksprogram. 

Dette dokumentet om hovedutfordringer inneholder oppdatert oversikt over miljøtilstand, 

påvirkninger og status for gjennomføring av tiltak, og er derfor et viktig dokument i prosessen fram 

mot oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. En felles forståelse av hva som er de viktigste 

utfordringene vil gi et godt grunnlag for videre samarbeid om oppdateringen av regional 

forvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram. 

Samtidig med høring av hovedutfordringer, høres også planprogrammet. I planprogrammet finner du 

mer om hvordan prosessen fram mot oppdaterte planer er tenkt å foregå, hvem som er involvert, 

når, og prosess for medvirkning.  

Med høringen av planprogram og hovedutfordringer er vi nå inne i planarbeidet for andre runde av 

regionale vannforvaltningsplaner. Gjeldende regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram ble 

utarbeidet i 2015, godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Planen og tiltaksprogrammet som nå 

skal revideres og oppdateres, skal gjelde fra starten av 2022 til slutten av 2027.  

 

Utarbeidelsen av dette dokumentet er basert på uttrekk fra Vann-Nett. Dato for uttrekk er gitt i figur- 

og tabelltekster.  

 

Anita Borge 

Sign.: Vannområdeleder i vannområde PURA.  

Gjeldende plandokumenter for planperiodene 2010 – 

2015 og 2016 – 2021 finner du her: 

http://www.vannportalen.no/plandokumenter/ 

http://www.vannportalen.no/organisering/vannforvaltning-i-norge/
http://www.vannportalen.no/plandokumenter/
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2 Om dokumentet 
 

Dette dokumentet ser på hva som var de viktigste utfordringene i forrige planleggingsrunde, og 

hvilke utfordringer som gjelder nå og som skal settes på dagsorden og arbeides videre med i neste 

forvaltningsplan og tiltaksprogram. Er det de samme utfordringene som gjelder?  

Spørsmål i høringen 

Dokumentet inneholder spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen. Alle spørsmålene er samlet i 

boksen under. Du må gjerne sende inn andre kommentarer i tillegg til høringsspørsmålene. Det 

legges til rette for innspill underveis i arbeidet fram mot nye plandokumenter og i kommende høring 

av plandokumentene fra 1. juli 2020. 

 

  

Spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen:  

 Er miljøtilstand og påvirkninger riktig beskrevet? Finnes det data hos sektormyndigheter eller 
lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til en enda bedre beskrivelse? 
 

 Er alle interesser av betydning ivaretatt? Er det interesser av betydning som ikke omtales? 
 

 Har du eller din organisasjon/bedrift/myndighet innspill til prioriteringer eller andre 
momenter til det videre planarbeidet?  
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2.1 Vannområdet vårt 
Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget utgjør et areal på 249,22 km2 og 

består av de to vassdragene Gjersjøvassdraget og Årungenvassdraget samt Bunnefjorden. Det er 

mest kjent under navnet PURA.  

 

Følgende kommuner har arealer i PURAs område: 

 Frogn 

 Nesodden 

 Oppegård 

 Oslo 

 Ski 

 Ås 
 

I vannområdet er det totalt 35 vannforekomster fordelt på elver, innsjøer, grunnvann og kystvann 

som vist i tabell 1. Vannområdet har ingen sterkt modifiserte vannforekomster. 

Tabell 1. Vannforekomster i vannområdet. Vassdragene og kystområdene er delt inn i 
vannforekomster. Antall vannforekomster er ikke statisk, og kan endres underveis etter hvert som 
kunnskapen om vannmiljøet endres/forbedres. Kilde: Vann-nett 29. november. *Sterkt modifiserte 
vannforekomster. 

 



 

 
6 

 

Drikkevann 

Figur 1 viser at det er en overflatevannkilde for drikkevann i vannområdet, Gjersjøen. Det er også en 

rekke brønner, men disse er ikke vist på kartet.  

 

Figur 1. Gjersjøen er eneste overflatevannkilde for drikkevann i vannområde PURA. 
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3 Miljøtilstanden i vannområdet – hvordan står det til med vannet 

vårt? 
 

3.1 Økologisk tilsand i overflatevann i vannområdet 
Den økologiske tilstanden i overflatevann i PURA vises i figur 2. Denne viser at 64 % av 

vannforekomstene ligger innenfor tilstand moderat, rundt en fjerdedel har tilstand god og de 

resterende har tilstand dårlig. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i PURA. Ved uttrekk av data fra Vann-nett 
29.11.2018 viser denne figuren at totalsummen for antall vannforekomster er 33. De to 
grunnvannsforekomstene inngår ikke i figuren. Kilde: Vann-nett 29. november 2018. 

Figur 3 viser prosentvis fordeling av økologisk tilstand i de ulike vannkategoriene. Det er i alt to 

kystvannforekomster i vannområdet der den ene har god tilstand, mens den andre har moderat. 

Fordelingene for elv og innsjø er ganske lik med flest vannforekomster innenfor moderat tilstand.  

Figuren baserer seg på data fra 2016 og dette gjør at vannforekomsten Kolbotnvannet ikke kommer 

med. Denne forekomsten er satt til tilstand svært dårlig. 

 

 

Økologisk tilstand 

Naturlige vannforekomster 
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Figur 3. Fordeling i prosent tilstand per vannkategori PURA. Ved uttrekk av data fra Vann-nett 
29.11.2018 viser denne figuren at totalsummen for antall vannforekomster er 33. I tillegg kommer de 
2 grunnvannsforekomstene som ikke vises i denne figuren. Kilde: Vann-Nett 29. november 2018. 

 

Figur 4 viser fordelingen av areal og lengde i forhold til tilstand per vannkategori. For innsjøer ser vi 

at det er hele 90 % av det totale innsjøarealet som kommer ut som moderat, mens de resterende 10 

% er fordelt likt mellom dårlig og god tilstand. Dette tilsier at selv om det er en del innsjøer med god 

tilstand er disse små og utgjør lite i areal. Det samme gjelder for kystvannforekomstene. Elver 

derimot har nesten samme prosentfordeling på antall vannforekomster og areal.  

 

Figur 4. Fordeling areal og lengde vannkategori i PURA. Ved uttrekk av data fra Vann-nett 29.11.2018 
viser denne figuren at totalsummen for antall vannforekomster er 33. Kilde: Vann-Nett 29. november 
2018. 

 

3.2 Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i vannområdet 
PURA har ingen sterkt modifiserte vannforekomster. Derfor utgår data i dette kapittelet.  

  

  

Fordeling i antall og prosent tilstand pr vannkategori 

Naturlige vannforekomster 

Fordeling areal og lengde tilstand per vannkategori 

Naturlige vannforekomster 
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3.3 Kjemisk tilstand 
Foreløpig har vi lite data om kjemisk tilstand. Det som er tilgjengelig vises i figur 5. Det er bare åtte 

vannforekomster som er klassifisert i forhold til kjemisk tilstand. Av disse er fem i god tilstand og tre i 

dårlig tilstand. De resterende 25 er satt til ukjent. Du kan lese litt mer om dette i Hovedutfordringer 

for vannregionen.  

 

Figur 5. Kjemisk tilstand i vannforekomstene i PURA. Vann-nett: 29.november 2018. 

  

Kjemisk tilstand 
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3.4 Endringer i miljøtilstand 
Tabell 2 viser endringene i miljøtilstand fra 2015-2017 i 18 tiltaksområder i PURA. Det kan være flere 

vannforekomster i et tiltaksområde. Tabellen er hentet fra PURAs årsrapporter. Av tiltaksområdene 

er det to som har forbedret tilstand fra moderat i 2015 til god i 2017.  Fem tiltaksområder hadde god 

eller svært god tilstand i 2015 for så å falle til moderat tilstand i 2016. I 2017 var fire av disse tilbake 

til samme tilstand som 2015. Fire tiltaksområder har forverret tilstand fra 2015 til 2017.  

Tabell 2. Endringer i miljøtilstand fra 2015 til 2017 i PURA. Fra PURAs årsrapporter.  

  Økologisk tilstand 

TO 

nr. 

Navn 

tiltaksområde 
Mål 2015 2016 2017 

1 Gjersjøelva 
God økologisk tilstand. Fiskestatus 

opprettholdes eller forbedres. 

Svært God 

nEQR=     

0,83 

Moderat 

nEQR=    

0,51 

Svært God 

nEQR=    

0,88 

2 Gjersjøen 

God økologisk tilstand. Ingen masse-

oppblomstringer av blågrønn-bakterier. 

Slorene er et naturvernområde (fugle-

reservat). Godt råvann for drikkevann. 

Bade-vannkvalitet. Redusert avrenning fra 

vei. 

God   

nEQR=      

0,7 

Moderat 

nEQR=      

0,6 

Moderat 

nEQR=    

0,53 

3 Kolbotnvann 

God økologisk tilstand. Ingen 

masseoppblomstringer av giftige blågrønn-

bakterier. Balansert fiskestatus. 

Badevannskvalitet. Redusert avrenning fra 

vei. 

Dårlig 

nEQR=     

0,38 

Svært 

dårlig 

nEQR=    

0,12 

Svært 

dårlig 

nEQR=    

0,05 

4 Greverudbekken 

God økologisk tilstand. Redusere utslipp fra 

deponi alunskifer. Redusert avrenning fra 

vei. 

Moderat 

nEQR=      

0,6 

Dårlig 

nEQR=     

0,21 

Moderat 

nEQR=      

0,6 

5 Tussetjern 

God økologisk tilstand. Beholde/ forbedre 

badevannskvalitet i Tussetjern. Redusert 

avrenning fra vei og avfallsdeponi.  

God   

nEQR=      

0,7 

God   

nEQR=      

0,7 

God   

nEQR=      

0,7 

5 Tussebekken 
God økologisk tilstand. Redusert avrenning 

fra vei og avfallsdeponi. 

God   

nEQR=      

0,6 

Moderat 

nEQR=      

0,5 

God   

nEQR=      

0,6 

6 Dalsbekken God økologisk tilstand. 

Moderat 

nEQR=      

0,6 

Moderat 

nEQR=      

0,42 

God   

nEQR=      

0,6 

7 Midtsjøvann 

God økologisk tilstand. Innsjøen er et 

naturreservat (fuglelokalitet). Ikke 

oppblomstring av blågrønnbakterier. 

Badevannskvalitet. 

Moderat 

nEQR=    

0,53 

Moderat 

nEQR=    

0,47 

Moderat 

nEQR=    

0,51 

8 Nærevann 

God økologisk tilstand. Innsjøen er et 

naturreservat (fuglelokalitet). Ikke 

oppblomstring av blågrønnbakterier. 

Moderat 

nEQR=      

0,5 

Moderat 

nEQR=    

0,56 

Moderat 

nEQR=    

0,53 

9 
Ås/Oppegård til 

Bunnefjorden 

God økologisk tilstand. Delebekken og 

Bekkenstenbekken bør vernes. 
God   

nEQR=      

God   

nEQR=      

Moderat 

nEQR=      
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0,6 0,6 0,6 

11 
Fålebekken/ 

Kaksrudbekken 
God økologisk tilstand. 

God   

nEQR=      

0,6 

God til 

moderat 

nEQR= 

0,54 

God   

nEQR=      

0,6 

12 Pollevann 

God økologisk tilstand. Ikke oppblomstring 

av alger som kan bli giftproduserende. 

Naturreservat. 

God   

nEQR=      

0,63 

God   

nEQR=      

0,7 

God   

nEQR=      

0,7 

13 Årungenelva 
God økologisk tilstand. Fiskestatus 

opprettholdes eller forbedres. 

Moderat 

nEQR=      

0,6 

Moderat 

nEQR=      

0,46 

God   

nEQR=      

0,6 

14 Årungen 

God økologisk tilstand. God fiskestatus. 

Ikke oppblomstring av blågrønnbakterier. 

Vasspest skal ikke være en dominerende 

vannplante i strandsonen. Redusert 

avrenning fra vei. 

Moderat 

nEQR=      

0,5 

Moderat 

nEQR=      

0,58 

Moderat 

nEQR=      

0,57 

15 Østensjøvann 

God økologisk tilstand. Balansert 

fiskestatus. Naturreservat (fuglelokalitet). 

Ikke oppblomstring av blågrønnbakterier 

som kan nå Årungen. 

Moderat 

nEQR=      

0,58 

Moderat 

nEQR=      

0,49 

Dårlig 

nEQR=      

0,4 

16 Bonnbekken 
God økologisk tilstand. Fiskestatus 

opprettholdes eller forbedres. 

God   

nEQR=      

0,6 

Moderat 

nEQR=      

0,58 

God   

nEQR=      

0,6 

17 Frogn til Bunnebotn God økologisk tilstand.   

God   

nEQR=      

0,63 

God   

nEQR=      

0,60 

18 
Frogn/Nesodden til 

Bunnefjorden 
God økologisk tilstand. 

Moderat 

nEQR=      

0,6 

Moderat 

til dårlig 

nEQR=     

0,3  

Moderat 

nEQR=      

0,6 
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4 Påvirkninger i vannområdet 
 

4.1 Hva påvirker vannforekomstene i vannområdet vårt? 
De ti største påvirkningene for PURA er vist i figur 6. Vi ser at påvirkninger under gruppen 

«Avløpsvann» er den klart største med 61 registrerte påvirkninger. Det betyr at flere 

vannforekomster er påvirket av flere delpåvirkninger under kategorien avløpsvann. En 

vannforekomst kan f.eks. være påvirket både av avrenning fra spredt avløp og lekkasje fra 

spillvannsnettet. Hvis man går inn i Vann-nett Portal (https://vann-nett.no/portal/#/area/5101-

07/SubUnitID) under «Påvirkning, Alle» og trykker på + (slik Vann-nett Portal fremstår den 13. 

desember 2018) vil man kunne se mer detaljert hvilke undergrupper av påvirkninger som ligger i hver 

kategori vist i figur 5.  

 

Figur 6. Oversikt over de 10 største påvirkningsgruppene i vannområde PURA. Kilde: Vann-nett 27. 
november 2018. 

Det kan sees temakart i Vann-nett Portal opp mot de ti største påvirkningene i vannområdet. 

Kategoriene på temakartene stemmer ikke helt overens med påvirkningsgruppene i figuren over.  

Dette gjør det utfordrende å vise kart som fremhever det som står i figur 6. 

Vannforekomster kan ha flere påvirkninger samtidig. For PURA er det ingen vannforekomster som 

ikke er påvirket på en eller flere måter (figur 7). Over ¾ av de naturlige vannforekomstene har fire 

eller flere påvirkninger. Det er bare to som kun er påvirket av en faktor. 

Oversikt over de 10 største påvirkningsgruppene 

https://vann-nett.no/portal/#/area/5101-07/SubUnitID
https://vann-nett.no/portal/#/area/5101-07/SubUnitID


 

 
13 

 

 

Figur 7. Antall vannforekomster med 0, 1, 2, 3 og 4 eller flere påvirkninger i vannområde PURA. Kilde: 
Vann-Nett 29. november. 

 

4.2 Samfunnsutvikling, klimaendringer, planlagt aktivitet og virksomhet 
Framtidig aktivitet og virksomhet kan komme til å påvirke vannforekomstene framover i tid, noe som 

eksempelvis vil kunne ha konsekvenser for når vi når miljømålene. Hvilken aktivitet og virksomhet 

kommer til å påvirke vannforekomstene i vår region framover? Hvilke utfordringer vil klimaendringer 

kunne få i vannområdet vårt? 

 

4.3 Endringer i påvirkninger og utviklingstrekk  
De viktigste utviklingstrekkene i vannområdet forventes å være økt menneskelige aktivitet i form av 

flere boliger, økt infrastruktur og økt næringsvirksomhet samt endringer i klimaet.  

Økt utbygging – flere tette flater - veitrafikk   

I nedslagsfeltet til vannområdet er det allerede klart økende menneskelig aktivitet med økt utbygging 

av bl.a. boliger og næringsområder. Dette forventes å fortsette i tiden fremover. Økningen gir flere 

tette flater i form av økende areal av asfalterte veier og plasser og økende samlet takareal. Dette kan 

påvirke vannføringen i lokale resipienter dersom det ikke gjøres vesentlige tiltak knyttet til 

fordrøyning. Med økt befolkning kommer også økt veitrafikk. Det kan derfor forventes en økning i 

avrenning av visse tungmetaller og miljøgifter knyttet til biltrafikk. Fremover kan likevel skiftet mot 

elektriske biler muligens føre til at stoffer knyttet til forbrenning av fossilt drivstoff blir redusert. 

Stoffer knyttet til bremsestøv kan også muligens reduseres noe da elbiler ofte har en 

strømgenererende motorbrems. Dermed brukes de tradisjonelle bremsene mindre.  

 

 

 

Antall vannforekomster med 1,2,3 og 4 eller fler 

påvirkninger 

Naturlige vannforekomster 
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Avløpssystemer 

Med økt befolkning kommer også økt behov for avløpssystemer. Det er likevel usikkert om lekkasjer 

eller feil i avløpssystemet vil føre til økt belastning på vannforekomstene i første omgang. Årsaken er 

at nye byggeområder krever nye og moderne anlegg. Det kan da også bli aktuelt å oppgradere 

allerede eksisterende anlegg i nærområdene. I sum kan det derfor blir nyere og bedre avløpsanlegg i 

en del områder. I tillegg er det gjennom PURAs arbeid utløst stort fokus på avløpstiltak i 

vannområdet. Selv om befolkingen øker kan man derfor oppleve at avrenning av næringsstoffer til 

bekker, elver og innsjøer holder seg på samme nivå eller blir mindre. Over tid vil imidlertid også de 

nye avløpssystemene bli gamle. Påvirkningsgraden blir dermed et resultat av nivået på vedlikehold og 

saneringstakt over tid. Utslipp fra de sentrale renseanleggene til sjøresipienter vil imidlertid øke med 

økende befolkning og dette kan føre til økt belastning på indre Oslofjord.  

Sandfang 

Sandfang i overvannssystemer har fått og vil få større oppmerksomhet i tiden fremover. Sandfang 

kan fange opp vesentlig mengder med miljøgifter som vaskes av tette flater. Dersom de tømmes 

hyppig nok vil dette redusere tilførslene til resipientene.  

 

Spredt avløp 

Innen spredt avløp gjøres det en betydelig oppgradering av anlegg i inneværende planperiode (2016-

2021). Det forventes derfor at påvirkningen fra slike anlegg vil bli mindre i fremtiden. Behovet for 

ettersyn og kontroll vil imidlertid økte etter hvert som anleggene blir eldre.  

 

Økt nedbørintensitet 

Økt nedbørintensitet vil påføre ekstra belastning på avløpssystemene. Særlig der overvann og avløp 

ikke er tilstrekkelig separert, kan man få flere overløpssituasjoner. Videre vil økt nedbørintensitet 

kunne føre til økt utspyling fra sandfang. Det er derfor utfordrende å vurdere om nye og forbedrede 

anlegg og driftsrutiner over tid vil føre til redusert påvirkning på vannforekomstene.  

 

Jordbruk 

Jordbruk er en betydelig påvirker på mange vannforekomster. Selv om det gjennomføres nye 

miljøtiltak vil påvirkningen fortsatt være stor. Grunnen er at man i tillegg til miljøriktigdrift også skal 

opprettholde en bedriftsøkonomisk lønnsom drift med høy matproduksjon. Flere tiltak kan 

gjennomføres uten at det går vesentlig ut over produksjonen, men slike tiltak kan koste mye. Dersom 

bonden alene må dekke denne kostnaden er det ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt, og det vil i liten 

grad bli gjennomført uten at det kompenseres gjennom tilskudd. Landbrukets påvirkning på 

vannforekomstene vil derfor i stor grad være styrt av de økonomiske insentivene som ligger i 

forskjellige tilskuddsordninger. I tillegg vil juridiske virkemidler være viktig. For eksempel kan en økt 

satsing på miljøkrav vil kunne dreie innsatsen med tiltak innen jordbruket i en enda mer miljøriktig 

retning. 

Dersom det skal bli vesentlig endring i avrenning fra jordbruket må det antagelig gjennomføres tiltak 

over store arealer, og ikke bare tiltak i punkter (f.eks. kummer og rørutløp) eller linjer (grasdekte 

dråg). Større arealer med grasdekke, større arealer i stubb eller med annen redusert og endret 

jordarbeiding må antagelig til. Dette er med dagens driftsformer og økonomi mindre lønnsomt for 

bonden på grunn av merarbeid og potensielt mindre avlinger. I tillegg kan det føre til en dreining mot 

produksjon av varer som det ikke er marked for f.eks. mer gras i stedet for korn, eller redusert 

produksjon av korn i Norge, noe som er i strid med nasjonale mål om matproduksjon. Det er derfor 

liten grunn til å tro at staten vil iverksette nye tilskuddsordninger som vil gi vesentlig reduksjon i 
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påvirkningen fra landbruk hvis det samtidig kan gi vesentlig redusert eller endret produksjon. Det kan 

imidlertid satses på tilskuddsordninger for tiltak som ikke påvirker produksjonen negativt. 

Hydrotekniske tiltak kan være viktig og tilskuddet til grøfting som gis i disse dager er positivt. Samlet 

sett forventes det likevel ikke en vesentlig nedgang i landbrukets påvirkning i fremtiden da bl.a. 

klimaendringer er av betydning (se under). Nye maskiner og robotisert landbruk med bruk av kunstig 

intelligens kan redusere både kostnader og påvirkning på miljøet uten av det gir negative effekter på 

produksjonen. Det er imidlertid lang frem til at slik teknikk kan gi målbare reduksjoner i tapet av jord 

og næringsstoffer fra jordbruket. 

Klimaendringer og særlig økt nedbørintensitet kan føre til betydelig økt erosjon og økt utvasking av 

næringsstoffer ved kraftige nedbørsepisoder. Dette kan bety at den positive effekten av eksisterende 

og nye tiltak innen jordbruket ikke slår ut som reduserte påvirkning på vannforekomstene, men at 

disse tiltakene bare er med på å holde tilførslene på dagens nivå.   

Mikroplast 

Mikroplast er en påvirkning som har fått sterkt økende oppmerksomhet de senere årene. En stor 

andel av partiklene vaskes ut i vann og vassdrag. Viktige kilder er bl.a. slitasje fra bildekk, 

gummigranulat fra kunstgressbaner, maling, båter, klær i bruk og i vask, kosmetikk m.m. Det er plast i 

det meste av det vi omgir oss med. Slitasje, bruk og kast av plastprodukter gir mikroplast. Når dette 

tilføres vann og vassdrag gir det en vesentlig utfordring. 

 

Marine vannforekomster i PURA - båttrafikk 

Påvirkningen på Bunnefjorden og Bunnebotn forventes generelt å øke som følge av økt menneskelig 

aktivitet og økt nedbørsintensitet. Påvirkningen fra avløp fra småbåter kan imidlertid gå ned etter 

hvert som nye krav og ny håndheving av kravene til båtseptisk gjennomføres. Bunnstoffrester m.m. 

fra båthavner og båtopplagsplasser er også en påvirkning, men det er vanskelig å se en vesentlig 

positiv endring innenfor dette feltet i overskuelig fremtid.  

 

Kort oppsummert kan man se for seg: 

● belastningen per person i nedbørsfeltet vil bli mindre pga. mange tiltak innen avløpssektoren 

●befolkningsveksten over tid vil kunne spise opp denne effekten og gi en samlet påvirkning som kan 

bli større enn i dag 

● tiltak innen landbruket vil ha positiv effekt på forurensningen fra denne sektoren, men 

klimaendringer kan maskere effekten 

● vannforurensning ved etablering av nye avløpsløsninger og veganlegg vil kunne endre seg vesentlig 

gjennom fasen før etablering via anleggsfasen frem til driftsfasen/ferdig anlegg. Ferdige anlegg kan gi 

reduserte påvirkninger av vassdragene med blant annet bedre oppsamlings- og renseløsninger. 

Styring av anleggsvirksomheten ved ansvarlig myndighet i god dialog med utbygger blir viktig. 

 

Disse problemstillingene ansees som de mest vesentlige å jobbe med for vannområdet PURA i 

fremtiden. 
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5 Miljømål og unntak i vannområdet 
 

Miljømålene fra 2016 

Vannforvaltningsplanene vi jobber etter nå (2016 – 2021) ble vedtatt i vannregionene i 2015, og 

godkjent av departementene i 2016. 

Miljømålene er viktige fordi de skal beskytte vassdragene og kystvannet mot forringelse, og forbedre 

og gjenopprette miljøtilstanden for å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. 

Vannforvaltningsplanene bidrar til felles innsats for å redusere forurensning og andre negativ 

påvirkninger på kystvann, grunnvann og i vassdragene våre. Vassdrag med god miljøtilstand har lite 

forurensning, er egnet for bading, som drikkevann, for sportsfiske og andre gode naturopplevelser. 

Kystvann med lite miljøgifter gir trygg sjømat og mulighet for å høste av havets goder for fremtidige 

generasjoner. 

Andelen naturlige vannforekomster som oppnår miljømålene i gjeldende vannforvaltningsplan er vist 

i figur 8. Vi ser at 82 % av dem antas å nå god tilstand innen utløpet av 2021, mens alle forventes å nå 

god tilstand innen 2027. Den reelle måloppnåelsen man vil se i 2021 og 2027 kan likevel bli liggende 

lavere enn dette. Figur 8 oppsummerer det samme forholdet på en annen måte.  

 

  

 

  

Figur 8. Miljømål for økologisktilstand for naturlige vannforekomster i PURA. Vann-nett: 30. 
november 2018. 
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Figur 9. Økologisk måloppnåelse for naturlige vannforekomster i PURA. Vann-nett: 30. november 
2018. 

Endringer i miljømål og unntak 

PURA har ikke hatt endringer i miljømål siden 2015, heller ikke unntak som er innført etter 2015.  

Viktige brukerinteresser i vannområdene og i regionen 

I tillegg til hovedmålet om godt vannmiljø, kan det være tilfeller der viktige brukerinteresser tilsier 

strengere miljømål. Tabellen under viser brukerinteressene i viktige tiltaksområder i PURA. Det er 

imidlertid ikke satt strengere miljømål enn vannforskriftens mål om god økologisk og kjemisk tilstand 

for disse.  

Tabell 3. Brukerinteresser i vannområdet PURA. 

Vannforekomster Daglig bruk Brukermål 

1. Gjersjøelva 

 Friluftsliv og fritidsfiske, historisk 

minnesmerke (oppgangssag), båthavn 

i utløpet av elva  

Fiske forbedres, krav til 

minstevannføring, restaurere gamle 

bygninger. 

2. Gjersjøen 

 Råvann til drikkevann, friluftsliv og 

fritidsfiske, bading, naturreservat 

(våtmarksområde Slorene)  

Råvann til drikkevann, friluftsliv og 

fritidsfiske, bading (ikke 

masseoppblomstringer av giftige 

blågrønnbakterier) 

3. Kolbotnvann  
Fiske og bading til tross for dårlig 

vannkvalitet 

 Badevannskvalitet (ikke 

masseoppblomstringer av giftige 

blågrønnbakterier) 

4. Greverudbekken  Vann til produksjon av kunstsnø  Friluftsinteresser, golfbane 

5. Tussebekken/ Bading i Tussetjern til tross for dårlig  Friluftsinteresser, fiske og bading 

Økologisk måloppnåelse samlet (tilstand og potensiale) 

Naturlige og sterkt modifiserte vannforekomster 
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Tussetjern  vannkvalitet, fritidsfiske (Tussetjern) 

6. Dalsbekken  Vernet område nederst  Friluftsliv og fritidsfiske 

7. Midtsjøvann  

Badevann til tross for dårlig 

vannkvalitet, naturreservat 

(fuglelokalitet), jordbruks-vanning 

(jordbær) 

 Badevannskvalitet (ikke 

masseoppblomstringer av giftige 

blågrønnbakterier), friluftsliv og 

fritidsfiske, sikker jordbruksvanning 

8. Nærevann  

Naturreservat (fuglelokalitet), 

jordbruks-vanning, badevann til tross 

for tidvis dårlig vannkvalitet 

 Badevannskvalitet (ikke 

masseoppblomstringer av giftige 

blågrønnbakterier), friluftsliv og 

fritidsfiske, verneverdig innsjø 

(fuglelokalitet), sikker 

jordbruksvanning 

9. Ås/Oppegård til 

Bunnefjorden  

Friluftsinteresser, vern av Delebekken 

og Bekkenstenbekken  

Friluftsinteresser, vern av 

Delebekken og Bekkenstenbekken 

10. Ås til Bunnebotn  Friluftsliv  Friluftsliv  

11. Fålebekken/-

Kaksrudbekken 
Friluftsliv  Friluftsliv  

12. Pollevann  

 Naturreservat (våtmarksområde, 

meromiktisk innsjø) Friluftsliv, 

fritidsfiske og bading (ikke opp-

blomstring av problemalger) 

Friluftsliv, fritidsfiske og bading (ikke 

oppblomstring av problemalger) 

13. Årungenelva    Friluftsliv og fritidsfiske 

14. Årungen 

Nasjonal  rostadion, 

jordbruksvanning, 

forskning/undervisning (NMBU) 

 Badevannskvalitet, internasjonal 

rostadion, fritidsfiske, sikker 

jordbruksvanning, forskning/ 

undervisning (NMBU) 

15. Østensjøvann  
 Naturreservat, jordbruksvanning, 

fiske  

Friluftsliv og fritidsfiske, sikker 

jordbruksvanning 

16. Bonnbekken   Friluftsliv og fritidsfiske  Friluftsliv og fritidsfiske 

17. Frogn til 

Bunnebotn 
 Friluftsliv og fritidsfiske  Friluftsliv og fritidsfiske 

18. Frogn/Nesodden 

til Bunnefjorden 
 Friluftsliv og fritidsfiske  Friluftsliv og fritidsfiske 

19. Bunnebotn  
Bading og friluftsliv, båtsport, båthavn 

(3 marinaer), vinteropplag båter 
 Bading og friluftsliv, båthavn 

20. Bunnefjorden  
 Bading og friluftsliv, båtsport, 

båthavn (1 marina) 
Bading og friluftsliv, båthavn 
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6 Tiltak i vannområdet – når vi miljømålene? 
 

Tiltak fordelt på myndighet 

I vannområde PURA er det tre tiltaksansvarlige myndigheter; fylkeskommunen, fylkesmannen og 

kommunen. Figur 10 viser fordelingen av tiltakene for de tre myndighetene. Fylkeskommunen har 

ansvar for 1 % av tiltakene, fylkesmannen 5 % og de resterende 94 % tilfaller kommunen. Grunnen til 

dette er at hovedtyngden av tiltak er knyttet til avløp og landbruk og her er det i hovedsak 

kommunen som er virkemiddeleier og /eller ansvarlig for å følge opp tiltak.  

 

Figur 10. Tiltak fordelt på tiltaksansvarlig myndighet i PURA, basert på regional vannforvaltningsplan 
for årene 2016-2021. Kilde: Vann-nett 29. november 2018. 

 

Grunnleggende og supplerende tiltak 

Med grunnleggende tiltak menes tiltak som er eller kan hjemles i eksisterende lovverk. 

Grunnleggende tiltak er for eksempel rensekrav til avløpsanlegg og industri i forurensingslovverket, 

eller kravene til jordbruket i gjødslevareforskriften og annet lovverk. Grunnleggende tiltak skal 

gjennomføres selv om tilstanden er god eller svært god, som beskyttende og forebyggende tiltak. Vi 

vil nå god miljøtilstand i mange vannforekomster dersom alle sektorer lever opp til kravene i 

lovverket og gjennomfører de grunnleggende tiltakene. 

Hvis gjennomføring av de grunnleggende tiltakene ikke er nok til å oppnå miljømålene, må vi vurdere 

supplerende tiltak. Dette er tiltak som går lenger enn kravene i lovverket, men som er nødvendige for 

å oppfylle miljømålene i vannforskriften. Eksempler er omfattende restaurering av vassdrag, eller 

hvis kommuner må flytte utslippene fra avløpsanlegg over til vannforekomster som tåler høyere 

utslipp. Mange av jordbrukstiltakene er også supplerende tiltak. Dersom de supplerende tiltakene er 

svært dyre eller teknisk krevende å gjennomføre kan det være grunnlag for å bruke utsatt frist eller 

mindre strenge miljømål. 

 

Tiltak fordelt på tiltaksansvarlig myndighet 
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Fordelingen mellom grunnleggende og supplerende tiltak er vist i figur 10. I arbeidet med tiltakene i 

Vann-nett har det vært hovedfokus på status for tiltakene og i mindre grad om tiltaket er 

grunnleggende eller supplerende. Fordelingen i figur 11 kan derfor være misvisende.   

 

Figur 11.  Tiltak fordelt mellom grunnleggende og supplerende tiltak i PURA, basert på regional 
vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-nett 29. november 2018. Fordelingen kan 
være misvisende da det har vært mindre fokus på oppdatering av denne klassifiseringen i arbeid med 
Vann-nett sommeren 2018. 

 

Status for gjennomføring av tiltak  

Tabell 4 viser progresjonen i tiltak i vannområdet som ble foreslått i det vedtatte tiltaksprogram 

2016-2021. I dag er det gjennomført 42 av totalt 144 tiltak.  46 tiltak er påbegynt, mens 43 tiltak er 

utsatt per oktober 2018. Det kan likevel hende at noen av de utsatte tiltakene kommer i gang innen 

utgangen av 2021. 

Tabell 4. Oversikt som viser tiltaksgjennomføring i PURA. Kilde. Vann-nett 29. november 2018. 

 

I tabell 4 kan det se ut som det er 186 vannforekomster i PURA, men dette er ikke tilfelle. Grunnen til 

tallet 186 er at det er en rekke undergrupper til gruppen «Avløpsvannbehandling» (tabell 5). Her kan 

bl.a. tiltak under gruppen «Utbedring av separate avløpsanlegg i følsomt og normalt område», 

«Tilknyttning av separat avløp til kommunalt nett» og «Oppgradering av avløpsnett» inngå. Flere av 

disse tiltaksgruppene kan være knyttet til en og samme vannforekomst.  

Fordeling mellom grunnleggende og supplerende tiltak 
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Tabell 5 viser bedre sammenhengen mellom antall tiltak og antall vannforekomster som er berørt av 

tiltakene. Vi ser at det er foreslått 17  tiltak i gruppen «Endret jordarbeiding» og at disse tiltakene er 

knyttet til 21 vannforekomster. Dette betyr at noen av tiltakene også er knyttet til to eller flere 

vannforekomster. Når det gjelder «tilknytning av separate avløp til kommunalt nett» er det foreslått 

fire tiltak og disse gjelder for fire vannforekomster. Her er det altså et 1:1-forhold mellom tiltak og 

vannforekomst.  

Tabell 5. Fordeling av tiltakene i tiltakstyper. Dette er laveste gruppenivå under tiltakstype vist i tabell 
4. Kilde: Vann-nett 13. desember 2018. 

 

Status for gjennomføring av tiltak er også vist i  

Figur 12 under. Denne viser status i tiltaksgjennomføringen per sektor.  Vi ser at det er foreslått 

omlag 85 tiltak i jordbruket og at litt over 30 av disse er gjennomført. Innenfor sektor renseanlegg 

(her ligger bl.a. kommunalt og spredt avløp) er det ca. 50 tiltak og ca. ti av disse er gjennomført. 
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Figur 12. Tiltaksgjennomføring pr sektor i PURA. Kilde: Vann-nett 29. november 2018. 

 

Tiltaksgjennomføring per sektor 

Naturlige og sterkt modifiserte vannforekomster 


