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Status for tiltaksorientert 
vannkvalitetsovervåking i PURA 

- Utfordringer for å oppnå god vannkvalitet i 
vannområde PURA 

 

- Hva er målet: litt om vannforskriften, 
miljømål og tiltaksorientert overvåking 

 

- Tiltaksorientert overvåking i PURA (ferskvann) 

 

- Utvikling i vannkvalitet i PURA 

 

- Utfordringer for overvåking med flere på 
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Hovedutfordringer for vannkvalitet i PURA (1) 

• Overgjødsling og algevekst (eutrofiering):  

 

• avrenning fra jordbruksarealer, avløp fra 
kommunalt ledningsnett og spredt bebyggelse, 
samt overvann, avrenning fra tette flater som 
veier og bebygde arealer.  

 

• Bunnsedimentene i flere av innsjøene inneholder 
store mengder næringsstoffer (fosfor) som 
frigjøres når det er oksygenfritt bunnvann, såkalt 
intern gjødsling.  

 

 Oppblomstring av giftproduserende 
blågrønnalger (cyanobakterier) 
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Hovedutfordringer for vannkvalitet i PURA (2) 

 

• Vassdragsinngrep: bekkelukkinger og kanaliseringer i forbindelse med landbruk og 
urbanisering.  

 

• Veiavrenning: Avrenning fra tette flater og veianlegg (E6, E18 og gamle Mossevei) kan 
inneholde både veisalt og miljøgifter.  

 

• Fremmede arter: Vannplanten vasspest  

 

• Forurenset grunn: Avrenning fra alunskiferdeponiet på Taraldrud kan medføre forsuring og 
forurensing av tungmetaller.   

 

• Andre miljøutfordringer: Avrenning av plantevernmidler fra jordbruksarealer, forurensing av 
termostabile koliforme bakterier (fra avløp og husdyrgjødsel), miljøgifter fra avløpsvann, 
akuttutslipp (Gjersjøen er særlig sårbar).  

 



18.02.2019 Haande 5 

God vannkvalitet i PURA: Hva er målet? 

Viktige brukerinteresser i tiltaksområdene 
  

 Gjersjøen: råvann til drikkevann for Oppegård og Ås kommuner 
bading, friluftsliv, fritidsfiske 
naturvernområde (våtmarksområde Slorene) 

 Kolbotnvann:  bading og fritidsfiske 
  

 Tussetjern:  bading og fritidsfiske 
  

 Midtsjøvann:  naturreservat (fuglelokalitet), bading, fritidsfiske 
  

 Nærevann:  naturreservat (fuglelokalitet), bading, fritidsfiske 
  

 Årungen:  nasjonal rostadion, jordbruksvanning, ikke vasspest, redusere 
avrenning fra vei 
  

 Østensjøvann:  naturreservat, jordbruksvanning, fritidsfiske 
  

 Pollevann:  naturreservat (våtmarksområde) 
  

  
Elver og bekker:  

friluftsliv og fritidsfiske 
verneområder (Dalsbekken, Delebekken, Bekkenstenbekken) 
historisk minnesmerke (Gjersjøelva) 
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Vannforskriften  

 

• EUs rammedirektiv for vann ble implementert i 
norsk lov i vannforskriften i 2007 

 

• Forvaltningen fikk konkrete og målbare miljømål 
for vannmiljøet 

 

• Det overordnede miljømålet er å oppnå god 
miljøtilstand.  

 

• Overvåking: fastsetter miljøtilstanden og måler 
effekt av tiltak som gjennomføres 
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Klassifisering av tilstand og miljømål 

 

• Miljømål (grensen mellom god og 
moderat tilstand) 

 

• økologisk tilstand:   
biologiske kvalitetselementer 
inkl. fysisk-kjemiske parametere 

 

• kjemisk tilstand                  
kjemiske stoffer (miljøgifter) 

 

• Spesifikke for hver vanntype 

 

• Defineres ut fra avvik fra 
naturtilstand 

 

Kilde: Miljødirektoratet 



Tiltaksorientert overvåking 

 

• Skal iverksettes i vannforekomster som står i fare for 
ikke å nå miljømålene og for å vurdere endringer av 
tilstanden ved miljøforbedrende tiltak. 

  

• Er fleksibel med hensyn til plassering og antall 
overvåkingsstasjoner, frekvens og hvilke år innenfor 
en seksårig planperiode som skal prøvetas.  

 

• Som et minimum skal det mest følsomme biologiske 
kvalitetselement for hver av de aktuelle 
påvirkningstypene overvåkes, og sammen med dertil 
relevante fysisk-kjemiske kvalitetselementer.  

 

• Valg av kvalitetselement må samsvare med 
påvirkningen.  
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Tiltaksorientert overvåking i PURA 

• Lange tradisjoner for overvåking i dette 
vannområdet 

 

• NMBU (UMB, NLH) ligger i vannområdet 

 

• NIVA (2012) i samarbeid med PURA 

 

• 2016-2019: Faun naturforvaltning 
gjennomfører feltarbeid og analyser av 
de biologiske prøvene. NIVA samordner 
overvåkingen og har ansvar for 
rapporteringen.  

 

• Tiltaksorientert overvåking som følger 
kravene som gis i vannforskriften (og litt 
til…) 
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Tiltaksorientert overvåking i PURA 

• 8 innsjøer (mai-oktober) 
• Fysisk-kjemiske parametere (månedlig) 

• Planteplankton (månedlig) 

• Småkreps (mai, september, oktober, 2012, 2013, 
2015) 

• Fisk (Østensjøvannet 2012, Kolbotnvannet 2013, 
alle innsjøer 2018) 

 

• 29 bekker/elver (hele året) 
• Fysisk-kjemiske parametere (hele året) 

• Begroingsalger (september, 2012,2013, 2016, 
2019) 

• Bunndyr (mars, 2014, 2016, 2019) 

   

 

• Tilførselsberegninger (kommunene) 
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Gjersjøvassdraget 

Hovedutfordringer: 

 

• Overgjødsling og avrenning fra avløp 
og fra tette flater som veier og 
bebygde arealer. 

 

• Avrenning fra massedeponi og 
alunskifer.  

  

• Gjersjøen er spesielt sårbar siden den 
er drikkevannskilde, og beredskap mot 
akuttutslipp må være høy 
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Årungenvassdraget 

Hovedutfordringer:  

 

• Det er overgjødsling og 
algeoppblomstringer i vannmassene.  

 

• Fare for masseutvikling av 
giftproduserende blågrønnbakterier i 
Årungen 

 

• Bunnsedimentene i Årungen 
inneholder store mengder 
næringsstoffer (spesielt fosfor) som 
fører til intern gjødsling. 
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Bunnefjorden 

Hovedutfordringer: 

 

• Overgjødsling, algeoppblomstring og 
oksygenmangel i dyplagene i fjorden.  
I bunnsedimentene i Bunnefjorden 
finnes det ulike typer miljøgifter.  

 

• Klimatiske variasjoner og 
klimaforandringer utgjør en trussel for 
oksygen-konsentrasjonen i fjorden. 

 

• Giftproduserende blågrønnbakterier 
kan transporteres fra Årungen via 
Årungenelva til Bunnefjorden.  
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Det er utfordrende å oppnå god vannkvalitet i et 
pressområde 

• PURA ligger i «Stor-Osloregionen» og opplever økende befolkningsvekst og store 
utviklingsprosjekter. Det pågår og er planlagt utbygging av industri- og 
boligområder, samt flere store samferdselsprosjekter: 

  

• Utbygging av Follobanen  

• Utbygging av ny E18 

• Utvidelse av Rv23 

• Utbygging av industriområde på Fugleåsen i Ski kommune 

• Oppfylling av deler av Assurdalen i forbindelse med bygging av en motorcrossbane 

• Flytting av Veterinærhøgskolen til Ås 

 

• Disse, i tillegg til flere mindre utbyggingsprosjekter i regionen, vil gjøre at 
vannområde PURA fortsatt vil ha store miljøutfordringer i årene som kommer.  
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Utvikling i vannkvalitet i utvalgte innsjøer 



Gjersjøen 
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Kolbotnvannet 
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Interngjødsling 

 

• Oksygenfritt bunnvann i store deler av 
vekstsesongen (juni-oktober) 

 

 

• Beregnede tilførsler av totalfosfor (NIVA, 
2002)  
• Eksterne tilførsler: 142 kg 

• Interne tilførsler: 42 kg (utlekking fra sediment 
om sommeren) 

 

 

• Kolbotnvannet er et klassisk eksempel på 
en innsjø med betydelig interngjødsling 
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Årungen 
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Østensjøvann 



Utfisking som tiltak for bedre vannkvalitet 

18.02.2019 Haande 24 



Innsjørestaurering 

• Interne tiltak er et dramatisk inngrep i et 
økologisk system. Dersom ikke tiltaket 
gjennomføres optimalt vil det kunne virke mot 
sin hensikt. 

 

• Interne tiltak vil ikke kunne erstatte tiltak i 
nedbørfeltet (eksterne tilførsler).  

 

• Det er først når det er en reduksjon i de 
eksterne tilførslene at det vil kunne bli en varig 
bedring av vannkvaliteten.  

 

• Interne tiltak vil være et supplement til de 
eksterne tiltakene og bør gjennomføres i tillegg 
til eksterne tiltak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det finnes ingen snarveier til god vannkvalitet i 
Kolbotnvannet 
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Forskerne anbefaler… 

• Basert på EU FP7 prosjektet MARS: Managing 
Aquatic ecosystems and water Resources under 
multiple Stress 
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• Mer og bedre overvåking (nye og innovative metoder)                                                
og klassifisering av tilstand (som grunnlag for tiltak) 

 

• Tiltaksplaner må baseres på kunnskap om interaksjoner mellom fler-påvirkninger 
(multiple stressors). 

 

• Tidsfrist for oppnåelse av miljømål må være realistiske mht forsinkelser i den 
økologiske responsen på tiltak. 

 

• Bedre integrering med andre sektor-lovverk (vannkraft, landbruk, akvakultur, flom) 
og nytteverdien av tiltak må drøftes med og vises til alle påvirkere og brukere  
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Takk for oppmerksomheten! 


