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Temagruppe Biologi/limnologi 

Status – utfordringer og nye 
muligheter i vannkvalitets-

overvåking i neste planperiode. 
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Status for gruppen   

• Stort engasjement – gode diskusjoner 
i et utfordrende «landskap» med økt 
kompleksitet. 

•  Fokus på kunnskapshull og initiering 
av prosjekt i samarbeid med 
forskning/statlig støtte. 

• Eks. fokus på Østensjøvann utfiske – 
tiltak i nedbørsfeltet.  



Status for gruppen…. 

• Det har vært god samhandling i 
forhold til Fagrådet for indre Oslofjord 
og overvåking av bla PURA sine to 
vannforekomster; Bunnebotn og 
Bunnefjorden. 

• Det pågår nå et spennende prosjekt 
med  modellering av Indre Oslofjord 
sett bla både i forhold til de store 
renseanleggene/Fylkesmannens 
utslippstillatelser og direktivets mål. 

•   

 



Status for gruppen… 

• God samhandling med Fylkesmannen 
og Fylkeskommunen på felles 
forståelse på utfordringer. 

•  Temagruppen bygger stadig viktig 
kunnskap og erfaring som nå bla 
inngår i forhold til :  

  -  til ny anskaffelse vannovervåking     

   -PURA sitt ståsted i forhold til neste 

    planperiode i Vanndirektivet  



Utfordringer - videre fokus  

• Forvaltning i kommunene samt 
direktivets mål blir stadig mer 
kompleks. 

• PURA sitt arbeid legger rammer på det 
som skal videreføres i hver kommune 

• PURA sitt overvåkingsprogram må 
suppleres med kommunene sitt lokale 
tiltaksrettet  program 



Eks lokal overvåking Blåveisbekken-Dalsbekken; TRP 
perioden  1996 - 2017 
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Eks Lokal overvåking Finstadbekken-urban avrenning; TRP 
perioden 1996-2017  
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Utfordringer.. 

• Overvåking må fokusere nærmere på 
bla påvirkninger fra miljøgifter, 
mikroplast, klimaendringer.  

• Tyngre bruk av parametere som eks. 
suspendert stoff og ledningsevne?   

•  Kunnskapshull – videre overvåking   



Utfordringer… 

• Vi har en rekke vannforekomster hvor 
det nok fremover vil bli diskusjon 
rundt klassifiseringskravet for god 
økologisk vannkvalitet. 

• Det er viktig at vi har en god 
dokumentasjon på gjennomførte tiltak 
og effekt.  



Virkemidler 

• Justering av grunnlag for anskaffelse 
overvåking – strategisk valg av bla 
parametere utover det som direktivet 
krever. 

• Legge inn utfordringer på den delen av 
anskaffelsen som gjelder utarbeidelse 
av årsrapport; mulighet til å utforme 
opsjoner.  

• Gode erfaringer - overvåking av indre 
Oslofjord; Fagrådet. 



Virkemidler - lokal overvåking 

• Vi bør videre nå ha bedre fokus på å 
synligjøre trender ved lokal 
tiltaksretter overvåking i kommunene i 
forhold til PURA sine hovedstasjoner. 

• Det bør bla etableres link i PURA sin 
hjemmeside samt at det gjennom året 
også bør være fokus i temagruppen. 

• Det vil gjøre det enklere for 
forvaltning i kommunene.  



Virkemidler – samarbeid 
forskning 

 

• Fokus må være at piloter er forankret i 
samhandling med bla Fylkesmannen 
og fylkeskommunen; Grunnlag for 
«spleiselag» statlig støtte    

• Viktig at PURA viderefører samarbeid 
bla med NMBU 


