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Forord 
 
Handlingsplan 2007-2011 for bedre vannkvalitet i vestre og nedre Vansjø” er utarbeidet i regi 
av Vannområdeutvalget Morsa i samarbeid med de respektive kommuner og Fylkesmannen i 
Østfold. Planen er kunnskapsbasert og bygger på de utredninger som er utført de seneste 
årene.  
 
Bakgrunnen for at det har vært nødvendig å utarbeide en egen plan for denne delen av 
innsjøen, er den meget alvorlige situasjonen i vestre og nedre Vansjø. Her har innsjøen 
ikke vist tegn til bedret vannkvalitet. Ny kunnskap har dokumentert at det i stor grad er 
tilførsler av fosfor fra landområdene rundt denne delen av innsjøen som bidrar til 
algeoppblomstringene. Det er derfor særs viktig at alle enes om å redusere disse tilførslene til 
innsjøen så raskt som mulig slik at de tidligere vedtatte målene om vannkvalitet nås. 
 
Det har vært en tett og god dialog underveis i arbeidet.  Handlingsplanen er derfor godt 
forankret i kommunene, og i bonde-, grunneier- og hagelag. På vegne av Vannområdeutvalget 
Morsa vil jeg rette en takk til alle som har deltatt, enten direkte i prosessen eller via innspill til 
høringsutkastet. En særlig takk til Karsten Butenschøn som har vært deltidsengasjert siden 
august 2006 for å utarbeide planen. 
 
Vi vil også takke Miljøverndepartementet og SFT som har finansiert utarbeidelsen av planen 
og de faglige utredningene som ligger til grunn.  
 
 

 
Råde 25. juni 2007 

 
 

 
Kjell Løkke 

Leder av Vannområdeutvalget Morsa 
 

 

 
 

 
 
 
Visjon for Vansjø: 
 
Innsjøen har nådd målet om god 
økologisk status. Blågrønnalgene er 
borte, sollyset trenger lenger ned i 
vannet, ålen er tilbake i vassdraget og 
det er bedre balanse mellom rovfisk og 
øvrige fiskearter. 
 
Figuren er utarbeidet av Elin T. Sørensen og 
Haakon Hattevig.  
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Figur 1: Kart som viser nedbørfeltet Morsa. 
Vestre Vansjø er markert med rød ring 
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Sammendrag 
Vestre Vansjø utgjør den nederste delen av Vansjø-Hobølvassdraget, fra gammelt av Morsa 
(figur 1). Forurensningsbelastningen til vestre Vansjø er et resultat av alle tilførsler til 
vassdraget både fra lokale kilder og fra kilder oppstrøms.  
 
Miljøtilstand 
Miljøtilstanden i vassdraget fra Storefjorden og oppover har vist tegn til bedring, i samsvar 
med forventet effekt av gjennomførte tiltak. Miljøtilstanden i vestre Vansjø er imidlertid 
stadig meget dårlig, med årlige masseoppblomstringer av giftige blågrønnalger. Algemengden 
i innsjøer er normalt begrenset av tilgangen på næringssaltet fosfor (P), og over tid vil 
utvikling i algemengden følge utviklingen i fosforkonsentrasjonene.  
 
En nærmere kartlegging av forurensningstilførslene til vestre Vansjø viser at de lokale 
tilførslene er på om lag 4 tonn fosfor per år. Dette er dobbelt så mye som forutsatt tidligere. 
Basert på de nyeste vurderingene kommer om lag 60 % av fosforet til vestre Vansjø fra 
Storefjorden mens 40 % kommer fra lokale tilløpsbekker. Undersøkelser av sedimenter og 
bunnvann i Vansjø viser at interngjødsling i praksis er tilnærmet null på årsbasis. 
 
Miljømål 
De tallfestede miljømålene for fosfor som ble gitt i tiltaksanalysen, er evaluert på bakgrunn av 
de nye dataene om forurensningsbelastningen til vestre Vansjø. De nye beregningene 
bekrefter i all hovedsak den tålegrensen for fosfor som er beskrevet i tiltaksanalysen. Det er 
derfor ingen holdepunkter for å endre miljømålene. Vestre Vansjø tåler en samlet tilførsel på 
til sammen ca 4,5 tonn tot-P per år. Dagens belastning ligger på om lag 9,5 tonn per år i et 
normal år. Gitt at miljømålene nås i Storefjorden vil det alene medføre at fosfortilførselen til 
vestre Vansjø reduseres med om lag 2,6 tonn årlig. Det er derfor avgjørende for vestre Vansjø 
at miljømålene nås i Storefjorden. De resterende 2,4 tonn skal fjernes i de lokale 
nedbørsfeltene. Behovet for reduksjon i fosfortilførslene i lokalt nedbørfelt vil i sum tilsvare 
75 % av dagens menneskeskapte tilførsler.  
 
Påvirkninger 
I tillegg til den naturlige bakgrunnsavrenningen er de viktigste kildene til fosfor i vassdraget:  

- Avrenning fra jordbruket,  
- Forurenset overvann fra byer og tettsteder, herunder feil og mangler i avløpsnettet 
- Restutslippet fra renset avløpsvann.  

 
Lokalt utgjør avrenning fra jordbruket om lag 80 % av de menneskeskapte fosfortilførslene, 
og representerer den største utfordringen. Tiltross for at arealene er lite erosjonsutsatte, viser 
målinger betydelig fosforavrenning. Etter mangeårig gjødsling inneholder jordbruksjorda i 
deler av nedbørfeltet til vestre Vansjø nå nok fosfor til at det kan gjødsles uten fosfor i 10 - 20 
år uten særlig risiko for reduserte kornavlinger. Det høye fosforinnholdet gjør at det blir mer 
fosfor i avrenningen fra jordbruket, og det er derfor behov for å reversere denne utviklingen. 
 
Tiltak for bedre vannkvalitet: 
Dette dokumentet er utarbeidet av Morsa i arbeids- og prosjektgrupper og beskriver tiltak som 
det er nødvendig å gjennomføre lokalt. Det vil også være nødvendig med tiltak i andre deler 
av vassdraget, men det er ikke dekket av denne handlingsplanen. Dokumentet vil også være et 
innspill til den kommende forvaltningsplanen for vannregionen Glomma og indre Oslofjord. 
For å ivareta lokale hensyn må det være opp til de respektive myndigheter å fatte endelige 
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beslutninger om tiltak, eller virkemidler som fører til tiltak. Grunneierne, brukere og 
virksomheter står også fritt til frivillig å gjennomføre tiltak i egen virksomhet. 
 
Det er viktig å lese forslag til tiltak i sammenheng med analyse av effekter og kostnader og 
ikke minst de forslag til løsninger, avbøtende tiltak og ny virkemiddelbruk som blir beskrevet. 
 
Sektorovergripende tiltak 

• Alle kommunene rundt Vestre Vansjø har eller vil utarbeide en hovedplan for 
vannmiljø og avløp.  

• Sikre tiltak mot avrenning dersom fosforrike landbruksarealer blir bebygget. 
• Tiltak mot forurensning og forsøpling fra ferdsel og friluftsliv 

 
Jordbrukstiltak 

• Tiltak for å redusere fosforinnholdet i jorda. 
o Redusert fosforgjødsling, på nær halve arealet kan det bli aktuelt med 

tilnærmet ingen fosforgjødsling slik at man kan nå mål om lavt fosforinnhold i 
jorda. 

o Organisk gjødsel skal brukes på jord med behov for fosfortilførsel, og spres 
slik at man kan nå mål om lavt fosforinnhold i jorda, og reduserer avrenning 
like etter spredningen mest mulig. 

• Tiltak som reduserer avrenning. 
o Tilnærmet ingen jordarbeiding om høsten etter korn og lignende  
o Direktesådd høstkorn 
o Permanente buffersoner på minst 10 meter fra alle åpne bekker, innenfor en 

radius på 5 meter rundt alle kummer med inntak av overflatevann og i alle 
vannførende dråg.  

o Det mangler bør det etableres vegetasjonssoner langs alle bekker og mot åpent 
vann. Vegetasjonssoner bør skjøttes der det ikke er i strid med 
vernebestemmelser. 

o Omlegging til eng på utvalgte arealer og økt bruk av flerårig eng i vekstskiftet 
o Tilpassede tiltak på potet- og grønnsaksarealer, bla. skal slike arealer ikke være 

flomutsatt. Buffersonen bør være spesielt godt utviklet. Arealet skal drenere 
via fangdam eller annet hensiktsmessig rensetiltak. Arter med stort 
fosforopptak og lav erosjonsrisiko skal inngå i vekstskiftet. 

• Rensetiltak 
o Fangdammer (12–14 stk) Fangdammer til vestre Vansjø bør som hovedregel 

være romslig dimensjonert og bør ha etterpolering i adsorbsjonsfilter. 
o Nedgravde adsorbsjonsfiltre (løs leca eller lignende, 1–5 stk )  
o Åpning av bekker eller lufting av grøftevann på annen måte 
o Forsøk med bruk av fellingskjemikalier i tilknytning til fangdammer 
o Kjemisk-mekaniske-renseanlegg eller annet tiltak i tilknytning til noen 

drenspumpeanlegg.  
• Andre tiltak 

o Økt miljøplanrådgivning. 
o Vedlikehold og utbedring av hydrotekniske anlegg 
o Lagring av husdyrgjødsel: økt tilsyn med krav i forskrift om organisk gjødsel 

og skjerpede krav til lagring av fastgjødsel. 
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Denne handlingsplanen bør ikke stå i veien for omlegging til økologisk drift. Dersom 
omfanget av økologisk jordbruk øker betydelig rundt vestre Vansjø, bør det utarbeides egne 
tilpassede strategier for gjødsling og jordarbeiding. 
 
 
Kommunaltekniske tiltak 

• Tiltak i kommunalt avløpsnett 
o Rehabilitering av eldre avløpsnett og områder med feilkoblinger 
o Ytterligere flomsikring av avløpsnett. 
o Felles standard for utforming av nye avløpsnett m.v. 
o Systematisk oppfølging av at kommunalt avløpsnett fungerer som det skal 

• Tiltak i private avløpsanlegg 
o Tilsyn med private renseanlegg, måling av renseeffekt, opplæring av 

anleggseiere, opplæring av servicepersonell m.v. 
o Tilsyn med private ledningsnett knyttet til offentlig avløpsnett. 

• Tiltak mot forurensning fra tettsteder 
o Avrenning fra tettsteder: Offentlige grøntanlegg skjøttes slik at avrenningen 

minimeres, samarbeid med Hageselskapet og Hagesentrene om 
informasjonsmateriell om miljøvennlig gjødsling i private hager 

o Rensetiltak i overvann fra by og tettsteder 
o Oppfølgende undersøkelser av nedlagte deponier 

 
Innsjøinterne tiltak 

• Forsøk med minstevannføring i Mosseelva gjennom sommeren 
• Mer effektive rovfiskbestander 
• Forsøk med å fjerne siv i viktige farleier, rundt badeplasser m.v. 

 
 
Samlet effekt av 
handlingsplanen  
Summen av alle de 
kvantifiserte tiltakene i hand-
lingsplanen reduserer fosfor-
tilførslen med 1,75 – 2,25 
tonn fosfor per år. Dette er 
0,15 - 0,65 tonn mindre enn 
et beregnet avlastningsbehov 
fra det lokale nedbørfeltet på 
2,4 tonn (figur 2). Alle tiltak i 
denne handlingsplanen vil 
imidlertid bidra til en gradvis 
forbedring i vannkvaliteten, 
og tilhørende investeringer 
vil være nødvendige, 
uavhengig av hvilke andre 
fremtidige tiltak som vil bli 
iverksatt.   
 
Effekten av alle kvantifiserte jordbrukstiltak er i sum: 1,6 – 2 tonn P per år. Effekten av alle 
kvantifiserte kommunaltekniske tiltak er i sum: 0,15 – 0,25 tonn P per år. Effekten av 

Lokal fosfortilførsel før og etter tiltak
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Figur 2: Illustrasjon av beregnet effekt av tiltakene som beskrives i 
denne handlingsplanene sett opp moty dagens tilførsel og beregnet behov 
for avlastning 
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innsjøinterne tiltak er først og fremst symptomdempende i påvente av at andre tiltak skal få 
effekt.  
 
Kostnader 
Investeringsbehovet i jordbruket frem mot 2011 er ca kr 9 millioner. Årlige kostnader i form 
av lønnsomhetstap og økte utgifter (før tilskudd) er kr. 1,5 – 1,8 millioner per år.  
 
Med dagens tilskuddsatser vil fullstendig gjennomføring innebære økt utbetaling over 
regionalt miljøprogram (RMP) på kr. 1,1 million per år. Med dagens kommunale 
tilskuddsstrategier vil utbetalinger over spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) øke med 
minst 1,4 millioner i året.  
 
Investeringsbehov i kommunalt avløpsnett er kr 45 – 70 millioner. Øvrige investeringer er 
anslått til kr 1,5 millioner. Forsøk forbundet med utredning av endret manøvrerings-
reglementet for Vansjø har en årlig kostnad på om lag kr 0,3 million. 
 
Vurdering av virkemidlene 
Tiltak innen kommunalteknikk og lignende kan utløses gjennom bruk av etablerte 
virkemidler. Innen jordbruket vil tiltak for endring av jordarbeidingsrutinene og tiltak knyttet 
til husdyrgjødsling i all hovedsak kunne løses med ny bruk av etablerte virkemidler, som for 
eksempel justeringer i regionalt miljøprogram (RMP) og fastsette skjerpede vilkår for 
produksjonstilskuddet. Lokal og regional landbruksforvaltning har imidlertid behov for bedre 
virkemidler for å oppnå redusert gjødsling i det omfanget som denne handlingsplanen 
forutsetter. Det omfanget av fangdammer og rensetiltak som beskrives i denne planen vil 
heller ikke kunne nås om det ikke etableres bedre økonomiske og juridiske virkemidler også 
her. Ved utforming av nye virkemidler er det viktig å være oppmerksom på rimelighetskravet 
i forvaltningsloven og at jordbruket rundt vestre Vansjø derfor ikke kan påføres en urimelig 
merbelastning sammenliknet med rammebetingelsene i næringen og samfunnet for øvrig. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunnen for denne handlingsplanen 
Vestre Vansjø utgjør den nederste delen av Vansjø-Hobølvassdraget, fra gammelt av Morsa. 
Forurensningsbelastningen til vestre Vansjø er et resultat av alle tilførsler til vassdraget både 
fra lokale kilder og fra kilder oppstrøms. Forurensningssituasjonen i vassdaget som helhet er 
beskrevet i en tiltaksanalyse (Solheim m.fl., 2001) og gjennomføring av tiltak er konkretisert i 
en Handlingsplan (Morsa, 2003). Miljøtilstanden i vassdraget fra Storefjorden og oppover har 
vist tegn til bedring, i samsvar med forventet effekt av gjennomføringsgraden av tiltakene i 
handlingsplanen. Miljøtilstanden i vestre Vansjø er imidlertid stadig meget dårlig, med årlige 
masseoppblomstringer av giftige blågrønnalger.  

Figur 3: Microcystis 
aerigunosa. Dominerende 
blågrønnalge i vestre 
Vansjø. Foto: Knut 
Bjørndalen 

Algemengden i 
innsjøer er normalt 
begrenset av tilgangen 
på næringssaltet fosfor 
(P). Algenes evne til å 
utnytte fosforet kan 
være betinget av andre 
miljøfaktorer som for 
eksempel temperatur, 
omrøring i vannet og 
solinnstrålingen. Over 
tid vil likevel 

utvikling i algemengden følge utviklingen i fosforkonsentrasjonene. Forurensningsvirkningen 
av fosfor er avhengig av kjemiske forhold rundt fosforets binding til partikler og andre stoffer 
i vannet. Det totale innholdet av fosfor (tot-P) kan deles i to hovedgrupper: bundet fosfor og 
løst fosfor. Den løste andelen av fosforet er direkte tilgjengelig for algene, mens bundet fosfor 
kan være mer eller mindre utilgjengelig. På grunn av at kjemiske og biokjemiske prosesser i 
naturlige systemer er uoversiktlige blir alle tiltakene i denne handlingsplanen regnet i 
totalfosfor, selv om dette fosforets forurensningspotensial varierer fra kilde til kilde. På grunn 
av dette kan ikke kost-effektiviteten uten videre sammenliknes mellom tiltakene. 
 
En nærmere kartlegging av forurensningstilførslene til vestre Vansjø for 2005 (Bechmann 
m.fl., 2006a) viste at de lokale tilførslene var om lag dobbelt så store som forutsatt i 
tiltaksanalysen. Det er beregnet at ca 40 % av tilførslen av totalt fosfor stammer fra det lokale 
nedbørfeltet (Bjørndalen m. fl. 2006b). 
 
Lokal tilførsel av algetilgjengelig fosfor vil være spesielt kritisk i sommermånedene med stor 
algeproduksjon i vannet og liten vannføring fra vassdraget over. Løst fosfor som tilføres 
vannmassen om sommeren vil umiddelbart bli tatt opp i den stående algebiomassen. Da vestre 
Vansjø er et svært grunt innsjøbasseng vil ikke næringsstoffene i alger som dør synke ned og 
fanges i bunnvannet, men stadig blandes tilbake og bidra til å vedlikeholde oppblomstringen 
gjennom hele sommersesongen.   
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De viktigste kildene til fosfor i vassdraget er avrenning fra jordbruket, forurenset overvann fra 
byer og tettsteder, og restutslipp etter rensing av avløpsvann.  
 
Det er et mål å opprettholde en vital og god matproduksjon i Norge. Spesielt er enkelte 
områder i Rygge er av nasjonal betydning for produksjon av grønnsaker. Å erstatte 
norskproduserte landbruksprodukter med økt import innebærer indirekte en eksport av 
forurensning – ofte til områder med enda større utfordringer enn i Vansjø. Opprettholdelse av 
matproduksjonen er derfor en grunnleggende premiss for denne handlingsplanen. Samtidig er 
det viktig å erkjenne at vestre Vansjø er en av Norges aller mest sårbare og belastede 
resipienter. Det må derfor være rom for å se på om produksjonsformer kan omrokkeres lokalt 
slik at arealer til de beste resipientene utnyttes til de mest forurensende produksjonene og vice 
versa. Vi mener det er viktig å lese forslag til tiltak i sammenheng med analyse av 
konsekvenser og kostnader og ikke minst de forslag til løsninger, avbøtende tiltak og ny 
virkemiddelbruk som er beskrevet. 
 
Etter årtier med omfattende gjødsling er det bygget opp et betydelig lager av fosfor i jorda 
rundt vestre Vansjø. Mineralsk fosfor er en begrenset resurs og bør bare brukes der det er 
behov for tilførsel av fosfor. Tilsvarende er husdyrgjødsel en fosforkilde som bør utnyttes 
som en ressurs og spres over et tilstrekkelig stort areal til å sikre god utnyttelse av ressursen. 
 

1.2 Formålet med denne handlingsplanen 
Handlingsplanens formål er å beskrive utfordringer og tiltak i det lokale nedbørfeltet til vestre 
Vansjø. Det vil også være nødvendig med tiltak i andre deler av vassdraget, men det er ikke 
dekket av denne handlingsplanen. 
 
Dette dokumentet er utarbeidet av Morsa i arbeids- og prosjektgrupper bestående av aktuelle 
saksbehandlere og ledere i kommuneadministrasjonene, representanter for Forsøksringen Sør-
Øst, Fylkesmannen i Østfold samt Rådgivere fra Bioforsk, Universitetet for Miljø og 
Biovitenskap og Driftsassistansen i Østfold. Det har også vært gjennomført grunneiermøter og 
dialog med utvalgte enkeltbrukere og bondelag.  
 
Dokumentet beskriver de gjennomførbare tiltak for bedre vannkvalitet som vi har vært i stand 
til å kartlegge. Handlingsplanen vil også være et innspill til forvaltningsplanen for 
vannregionen Glomma og Indre Oslofjord, som skal utarbeides iht. forskrift om rammer for 
vannforvaltningen. Den kommende forvaltningsplanen skal vedtas som fylkesdelplan. Vi 
mener det er faglig grunn til å anbefale at disse tiltakene blir gjennomført. Samtidig er det 
behov for å tilpasse gjennomføringen til de individuelle gårdsbruk og kommunale anlegg. Det 
må derfor være opp til de respektive sektormyndigheter å fatte endelige beslutninger om 
tiltak, eller virkemidler som fører til tiltak. Grunneierne, brukerne og berørte virksomheter 
står selvsagt også fritt til å gjennomføre tiltak frivillig i egen virksomhet. Etter en lokal høring 
vil handlingsplanen vil bli fremmet for politisk behandling i kommunene. Handlingsplanen vil 
også bli oversendt grunneierne, brukerne, regionale myndigheter og statlige fagdirektorater.    
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2 Tilstand, miljømål og reduksjonsbehov for fosfor i Vestre Vansjø 

2.1 Miljøtilstand 
Vestre Vansjø er i denne handlingsplanen 
avgrenset til Vansjø vest for Nåløyet, inkludert 
Grepperødfjorden og Mosseelva ned til 
Mossefossen.  

2.1.1 Nedbørfeltet 
Nedbørfeltet omfatter om lag 65 000 dekar hvorav 
ca. 20 % er jordbruksjord og nesten 10 % er by, 
tettsteder og innmark (tabell 1). Innholdet av fosfor 
i overflatevann påvirkes sterkt av jordbruk. Mens 
den årlige avrenningen av fosfor fra skog og utmark 
er på om lag 11 g P/da i nedbørfeltet til vestre 
Vansjø, er avrenningen fra jordbruksjorda beregnet 
til 100–400 g P/da.  
 
Jordbruket har tilpasset seg den politikken som er lagt opp til av skiftende regjeringer og 
myndigheter i etterkrigstiden. Dette har medført store omstillinger i hele næringen, og bidratt 
til en markert effektivisering og intensivering av produksjonsmetodene på linje med 
utviklingen i resten av den industrialiserte verden. Kravet til stadig mer effektiv produksjon 
har blant annet medført omfattende drenering, bekkelukking og utretting av elveløp, samt 
oppdyrking av våtmarkspregede områder og fjerning av kantvegetasjon langs bekker og 

vassdrag. Den kraftige økningen 
i forbruket av kunstgjødsel  
og av kraftfôr fram til slutten av 
70-tallet var en helt avgjørende 
faktor i effektiviseringen av 
jordbruket. Samtidig har dette 
ført til at mange tonn fosfor er 
brakt inn i nedbørfeltet. Etter 
mangeårig gjødsling inneholder 
jordbruksjorda i store deler av 
nedbørfeltet til vestre Vansjø nå 
nok fosfor til at det kan gjødsles 
uten fosfor i 10 - 20 år uten 
særlig risiko for reduserte 
kornavlinger. 

 
 

Arealtype Areal i da 
Skog og utmark ca. 49 000 
Poteter/grønnsaker *) ca. 1 000 
Øvrig jordbruk (korn m.v.) ca.10 000 
By, tettsted, innmark m.v. ca. 5 000 
Nedbørfeltet vestre Vansjø 65 000 

Figur 4: Kart som viser innholdet av 
plantetilgjengelig fosfor i 
jordbruksjorda(enkelte mindre områder 
er utelatt – hvite felter). 
Fosforinnholdet varierer lokalt fra åker 
til åker og dette kartet gir derfor bare en 
generell oversikt over status. 

Tabell 1: Anslag over omfang av forskjellige 
typer arealbruk rundt vestre Vansjø (delvis 
basert på data fra Bechmann 2006a) * Arealet 
for poteter- og grønnsaker referer til årlig 
omfang. På grunn av vekstskifte vil et større 
areal være regnet som potet- og 
grønnsaksområder. 

Dominerende P-Al 
verdier i jorda: 
   
  < 10 
  10-15 
  >15 
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Jordas innhold av plantetilgjengelig fosfor utrykkes med verdien P-Al. Om lag halve 
jordbruksarealet rundt vestre Vansjø har P-Al verdier over 10 og i sør østre deler av 
nedbørfeltet har nesten alt areal P-Al verdier over 15 (figur 4). Dette er ikke unormalt høye 
verdier for den aktuelle typen jordbruk i Norge, men likevel så høye at det fører til 
unødvendig forurensning. 

2.1.2 Bekkene 
Et representativt utvalg bekker i nedbørfeltet til vestre Vansjø er undersøkt med vannprøver 
og analyser av fosfor gjennom 2 år (Bechmann m.fl. 2006a, Bechmann og Eggestad 2007). 
Undersøkelsene viser med få unntak at fosforkonsentrasjoner i bekkene langt overstiger 
maksimalt miljømål satt for bekker i tiltaksanalysen (Solheim m.fl., 2001). I figur 5 er 
resultater fra bekkeundersøkelsen fra 2005 satt sammen med en oversikt over status for tiltak 
for forebygging av avrenning. Figuren viser tydelig at det er størst utfordringer i den sørøstre  
 
Figur 5: Fosforinnhold (µg P/l) i 14 utvalgte bekker til vestre Vansjø samt tabell som viser status for 
tiltaksarbeidet i nedbørfeltet.  

 

Jordarbeiding       ua ua ua      
Vegetasjonssoner       ua ua ua  ua ua ua  
Fangdam       ?        
Redusert P-gjødsling       ua        
Spredt avløp       ua ua ua ua     
Kommunalt avløp ua              
Deponi ua ua ua ua ua   ua  ua   ua ua 
               

 Tiltaksarbeidet er kommet langt og/eller det er lite utfordringer 
knyttet til å forebygge avrenning 

 Tiltaksarbeidet er kommet i gang og/eller det er middels store 
utfordringer knyttet til å forebygge avrenning 

 Tiltaksarbeidet er kommet kort og/eller det er store utfordringer 
knyttet til å forebygge avrenning 

Forklaring: 

ua 
? 

Dette tiltaket er u-aktuelt / 
Ukjent om tiltaket kan være aktuelt 

 
delen av nedbørfeltet. Dette har delvis sammenheng med at andelen jordbruk i forhold til 
utmark er større her enn i resten av nedbørfeltet. Men det er også større utfordringer her på 
grunn av mer intensivt jordbruk med stor produksjon av poteter og grønnsaker. Det fremgår 
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ikke av figuren at jordbruksavrenningen stedvis også er høy i Guthusbekken (GUT) og 
Augerødbekken (AUG). Konsentrasjonen i disse bekkene holdes nede av stor fortynning med 
skogsvann. Deler av disse bekkene er sterkt påvirket av tidligere tiders bruk av husdyrgjødsel. 

2.1.3 Miljøtilstand i vestre Vansjø 
De siste 10–12 år har det vært årvisse oppblomstringer av giftige blågrønnalger i vestre 
Vansjø. Siden flommen i 2000 er det påvist en betydelig økning av blågrønnalgen Microcystis 
(figur 3, s. 10) som er vanlig i svært eutrofe innsjøer. De store algemengdene skaper en rekke 
problemer knyttet til bruken av vannet. Foruten at algegiften fører til badeforbud, blir vannet 
lite tiltalende med brun-grønn farge og lavt siktedyp. I perioder flyter store algemengder opp 
til overflaten i vestre Vansjø. 
 
I Grepperødfjorden er det årlige oppblomstringer 
av den slimproduserende algen Gonyostomum 
semen (figur 6). Denne algen er lite giftig men 
kan føre til hudirritasjon ved bading og slimet 
hindrer også annen bruk av vannet og kan føre til 
tilgrising av fiskeutstyr og lignende.  
 
Figur 6: Gonyostomum semen. Dominerende problemalge i 
Grepperødfjorden. Foto: Knut Bjørndalen 

 
Oppblomstringene virker negativt inn på artsmangfoldet og økosystemet i innsjøen. Stor 
algevekst i vestre Vansjø medfører økt tilførsel av organisk stoff til Mossesundet. Selv om 
tilførslene fra Vansjø er lett nedbrytbare og ikke opphopes over tid, vil bidraget i perioder 
kunne være uheldig for oksygenforholdene i dypereliggende vann i Mossesundet 
 

 

 

 
 
Miljømålene 
Storefjorden:  

- 15 µg P/l årene 2005 - 2010 
- 11 µg P/l årene 2010 - 2015 

Vanemfjorden: 
- 23 µg P/l årene 2005 - 2010 
- 19 µg P/l årene 2010 - 2015 

 
 

Tilstandsklasser SFT:  
  
I . meget god   
II  god   
III  mindre god   
IV  dårlig   
V  meget dårlig   

 
Figur 7 Utvikling av fosforinnhold i vannmassene i juni-september i Storefjorden (VAN 1) og Vanemfjorden 
(VAN 2). Figuren er utarbeidet av NIVA mens dataene i all hovedsak er innsamlet av Fylkesmannen i Østfold 
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Miljøtilstanden i vestre Vansjø har, som figur 7 viser, utviklet seg i negativ retning siden 1970 
tallet. Innsjøen er i dag blant landets aller mest næringsrike innsjøer. Storefjorden har 
imidlertid vist forbedring de siste 6 årene og nærmer seg det første miljømålet på 15 µg P/l 
som ble satt i Handlingsplan for Morsa. 
 
Basert på de nyeste beregningene av fosforbelastningen til vestre Vansjø (Bjørndalen m.fl., 
2006b) kommer om lag 60 % av fosforet til vestre Vansjø fra Storefjorden mens 40 % 
kommer fra lokale tilløpsbekker. Basert på målinger beregner Bechmann (2006a) 
normaltilførselen fra lokale tilløpsbekker til 3,8 tonn per år hvorav 400 kg er til Mosseelva og 
nedre Vansjø. Atmosfærisk nedfall på vannflaten kommer i tillegg og utgjør ca 200 kg per år. 
Samlet tilførsel til vestre Vansjø inkludert nedre Vansjø er årlig ca. 4 tonn fosfor lokalt og ca 
5,6 tonn fra Storefjorden. Den lokale tilførselen er også forsøkt delt på kildetyper, se Figur 8. 
Som grunnlag for denne kilefordelingen er det delvis brukt data om avrenning fra jordbruket, 
forurensningsnivået i overvannspåvirkede og deponipåvirkede bekker samt vurderinger av 
bakgrunnsavrenningen gitt i nyere rapporter om lokale tilførsler (Bechmann, m.fl. 2006a og 
Bechmann og Eggestad 2007) naturlig avsatt på vannoverflaten og data for avløp bygger på 
tiltaksanalysen (Solheim, m.fl. 2001) og skjønnsmessig justert for de siste års tiltak og 
erfaringer i Morsa.  
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Undersøkelser av sedimenter og bunnvann i Vansjø viser at sedimentene har overraskende 
lavt fosforinnhold, spesielt i den vestre delen. Sammenlignet med ytre tilførsler er 
interngjødsling fra sedimentene i praksis tilnærmet null på årsbasis. I korte perioder om 
sommeren kan oppvirvling av de nyeste sedimentene kombinert med høy pH likevel gi en 
netto fosfortilførsel som kan bidra til å forverre eller forlenge oppblomstringen av 
blågrønnalger (Andersen m.fl., 2006). 
 

2.2 Miljømål 
Det er satt som mål at alle vannforekomster skal ha god økologisk tilstand innen 2015. målet 
stammer fra EUs vannrammedirektiv som er innført i Norge gjennom forskrift om rammer for 
vannforvaltningen. Med god økologisk tilstand menes det at tilstanden i vannforekomsten 

Figur 8 Lokal fosfortilførsl til vestre Vansjø fordelt på kilde og sted. NOTER: 1) Jordbruk er fratrukket 
bakgrunnsforurensning. 2) Bakgrunn inkluderer atmosfærisk avsatt fosfor på vannflaten 
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ikke skal ha store avvik fra 
naturtilstand jf. figur 9. Kravene til 
vannkvaliteten som følger av 
målbeskrivelsen i forskriften, harmo-
nerer godt med generelle miljømål 
fastsatt i Handlingsplan for Morsa: 

1. Vassdraget skal være egnet til 
bading, fritidsfiske og 
jordvanning (med unntak av 
enkelte sidevassdrag, som kun 
skal være egnet til fiske og 
jordvanning)  

2. Vansjø-Storefjorden skal også 
være egnet til drikkevann (etter fullrensing) 

 
Miljømålene for Vansjø-Hobølvassdraget kan konkretiseres i tallverdier, dette ble blant annet 
gjort i tiltaksanalysen i 2001. Miljøtilstandsdata og aktuelle fosformål som er relevante for 
vestre Vansjø er gjengitt i Tabell 2. 

 
Med bakgrunn i nyere modellberegninger (Saloranta 2006a) og data fra det lokale 
nedbørsfeltet (Bechmann m.fl. 2006a), var det behov for å evaluere om de tallfestede 
miljømålene for fosfor gitt i tiltaksanalysen fortsatt var relevante for vestre Vansjø. NIVA har 
derfor benyttet nye data og gjort nye beregninger av hvor mye fosfor Vansjø og vestre Vansjø 
spesielt kan tåle innenfor det generelle miljømålet som følger av forskrift om rammer for 
vannforvaltningen (Saloranta, 2006b). De nye beregningene bekrefter i all hovedsak den 
tålegrensen for fosfor som er beskrevet i tiltaksanalysen. En fremtidig miljøtilstand der 
vannmassen i vestre Vansjø holder 19 µg P/liter i snitt gjennom sommeren tilsier at siktedypet 
vil øke og at sannsynligheten for blågrønnalgeoppblomstring vil avta kraftig. Det er ingen 
holdepunkter for å endre miljømålene. Det er lite sannsynlig at en vil nå de langsiktige 
miljømålene for den vestre delen av vassdraget innen 2015, men bedringer i vannkvaliteten 
vil gradvis redusere sannsynligheten for blågrønnalgeoppblomstringer, og forhåpentligvis kan 
vi få enkelte år uten slik oppblomstring innen 2015. 

2.3 Beregnet behov for reduksjon i fosfortilførslene  
Vestre Vansjø tåler en samlet tilførsel på til sammen ca 4,5 tonn tot-P per år (Solheim m.fl., 
2001, Saloranta 2006). Dagens belastning ligger på om lag 9,5 tonn per år i et normal år. Den 

Økologisk 
tilstand 

 Naturtilstand 

Høy 

God 

 
Miljømål tilfredsstilt 

Moderat 

Dårlig 

Meget dårlig 

 

Tiltak nødvendige for å nå miljømål 

 

Tilstand Tilstand Miljømål 1 Miljømål 2
Delnedbørfelt navn 1997-2000 2005-2006 2010 2015

Vansjø – Storef jorden 22 15-17 15 11

Vansjø – Vanemfjorden-tilløpsbekker 60 45-400 35-100* <50*

Vansjø– Vanemfjorden 32 35 23 19
 Mosseelva og nedre Vansjø 30 35 25 19

Vannkvalitetsklasser SFTs klassifikasjonssystem Klasse 2 God

Tallene i fargebokser referer til fosforkonsentrasjoner Klasse 3 Middels

* Fosforkonsentrasjon alle bekker i snitt Klasse 4 Dårlig
Klasse 5 Meget dårlig

Tabell 2: Tilstand og miljømål for fosfor (µg P/l) i Vansjø. Basert på tiltaksanalysen fra 2001 samt resultater av 
overvåkning og kartlegginger i perioden 2005 – 2006. Kvalitetsklassene referer til gjeldende klasser i SFTs 
klassifiseringssystem og  må ikke forveksles med mål om økologisk tilstand jf figur 9. 

Figur 9: Prinsipiell beskrivelse av miljømålet i henhold 
til forskrift om rammer for vannforvaltningen 
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årlige fosfortilførselen til vestre Vansjø må følgelig reduseres med 5 tonn. Gitt at det 
langsiktige miljømålet nås i Storefjorden, vil det alene medføre at fosfortilførselen til vestre 
Vansjø reduseres med om lag 2,6 tonn årlig. Det er derfor avgjørende for vestre Vansjø at 
miljømålet nås for Storefjorden. De resterende 2,4 tonn skal fjernes gjennom målrettede 
tiltak i de lokale nedbørsfeltene, og danner basis for denne handlingsplanen. Behovet for 
reduksjon i fosfortilførslene fra lokalt nedbørfelt vil i sum tilsvare 75 % av dagens 
menneskeskapte tilførsler. 

3 Tiltak for bedre vannkvalitet - Handlingsplan 2007 – 2011 

3.1 Sektorovergripende tiltak 

3.1.1 Hovedplan for vannmiljø og avløp 
Alle kommunene rundt Vestre Vansjø har (Våler 2003, Moss 2007) eller vil utarbeide en 
hovedplan for vannmiljø og avløp. Ved utarbeidelse av planen forutsettes det at miljømålene 
som er satt for Vansjø og tilførselselvene og -bekkene er dimensjonerende for tiltak. Bolig- og 
næringsutviklingen i kommunene forutsettes å skje slik at forurensning til Vansjø kan 
forebygges effektivt.  
 
Hovedplanene bør omfatte mål og tiltak innen avløp samt avrenning fra tettsteder og 
jordbruksområder. Planen vil være retningsgivende i forhold til kommunenes innsats og 
samarbeid med andre kommuner for å kartlegge og overvåke miljøtilstanden i de lokale 
vannforekomstene. 
 
Det forutsettes videre at valg av avløpstekniske løsninger, drifts- og beredskapsrutiner er slik 
at praktisk talt ingen uforutsette utslipp skjer. Det samme ambisjonsnivået må være 
dimensjonerende for vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg, spesielt med 
hensyn til å minimere konsekvensene av flom, strømstans, teknisk svikt m.v.  
 
Behovet for slike kommunale hovedplaner for vannmiljø og avløp følger for øvrig naturlig av 
de oppgaver kommunene vil få i forbindelse med å fremskaffe grunnlag for den regionale 
vannforvaltningsplanen jf. forskrift om rammer for vannforvaltningen §§ 24 - 29. 

3.1.2 Arealbruksendringer og lignende  
Det er stort utbyggingspress i regionen, bl.a. på grunn av optimisme i næringslivet knyttet til 
etableringen av sivil lufthavn på Rygge. Jordbruksarealer med høyt fosforinnhold i jorda 
representerer en forurensningsfare. Ved ev. arealbruksendringer fra LNF til annen bruk på 
arealer der P-Al i jorda overstiger 8, bør kommunen vurdere om det er behov for å kreve at 
overvann og drensvann skal behandles i fangdammer eller tilsvarende før utslipp. Ved 
arealbruksendring på arealer med P-Al over 15, må utbygger sørge for langsiktige tiltak som 
sikrer omgivelsene mot avrenning av fosfor, og fortrinnsvis sørge for avlastning av 
fosforoverskuddet, for eksempel ved regelmessig høsting av biomasse. Ved inngrep på arealer 
med særlig høyt fosforinnhold bør Fylkesmannen vurdere om tiltaket krever tillatelse etter 
forurensningsloven. I så fall kan det være aktuelt å stille nærmere vilkår til hvor gravemasser 
disponeres og om ekstra tiltak mot forhøyet avrenning i anleggsperioden. 

3.1.3 Tilsyn mot forurensning og forsøpling fra ferdsel og friluftsliv 
Vestre Vansjø er en stor ressurs som rekreasjonsområde. Bruken av området skaper 
entusiasme og glede som fremmer god forvaltning av området. Samtidig må det sikres at 
ferdselen ikke medfører negativ miljøpåvirkning. I tillegg til generelle regler om ferdsel i 
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naturen, er det fastsatt et ferdselsreglement med bl.a. hastighetsbegrensning ved bruk av båt i 
Vansjø. Forurensningsforskriften setter forbud mot utslipp av kloakk i vassdrag, og 
Båtforeningen har opprettet tømmestasjon for båtkloakk. Det er tilrettelagte friluftsområder og 
badeplasser med toaletter og avfallsbeholdere. Det er også et naturvernområde sør i 
Vanemfjorden-Feulstadsundet-Vestfjorden. I tilknytning til dette utfører Skjæregårdstjenesten 
enkelte driftsoppgaver for Statens naturoppsyn. 
 
For å sikre at disse regelverkene blir etterlevd og at toaletter og avfallsbeholdere er fristende å 
bruke er det viktig å sørge for kontroll, oppsyn og vedlikehold. Kommunene rundt vestre 
Vansjø og Statens naturoppsyn bør derfor samarbeide om å få etablert en styrket 
tilsynsordning i Vansjø-området. 
 

3.2 Jordbrukstiltak 
Jordbruksjord har forhøyede fosforverdier som følge av at den gjennom årtier er tilført fosfor 
fra husdyrgjødsel og etter hvert også mineralgjødsel. Jordbruksarealer bidrar derfor til 
forurensning delvis ved at fosfor løses ut av jorda og følger med overflatevann og grøftevann 
til Vansjø, og delvis ved at jordpartikler rives løs og følger med vannstrømmen. Tiltak for å 
begrense fosforavrenninga kan deles innen i: i) redusere fosforinnholdet i jorda, ii) redusere 
avrenning og iii) rensetiltak.  
 

3.2.1 Tiltak for å redusere fosforinnholdet i jorda. 
Fosformengden i jordbruksavrenningen øker eksponentielt med fosforinnholdet i jorda. I 
tillegg vil andelen løst fosfor i avrenningen også øke eksponentielt med fosforinnholdet i 
jorda. Avrenningen av algetilgjengelig fosfor øker derfor svært sterkt med økt fosforinnhold i 
jorda. For leirjord vil andelen løst forfor i avrenningen være om lag dobbelt så høy ved P-Al 
10 som ved P-Al 6. Fra P-Al 6 og nedover endrer avrenningen seg lite. Ved P-Al nivåer over 
7 vil det normalt være nok plantetilgjengelig fosfor til å gi normal avling for de fleste 
plantekulturer, men poteter og fosforkrevende grønnsaker har behov for mer fosfor enn dette. 
Bærekraftig bruk av jordbruksjorda rundt vestre Vansjø vil føre til at følgende 
miljømål for jordas fosforinnhold oppnås på lang sikt:  
 

- P-Al < 10 på potet- og grønnsaksarealer.  
- P-Al < 7 på øvrige arealer.  

 
Tiltak for å nå dette målet er redusert fosforgjødsling, herunder endret bruk av husdyrgjødsel, 
og omlegging av utvalgte arealer med høyt fosforinnhold til for eksempel eng som høstes slik 
at man fanger opp mest mulig fosfor fra jorda. 
 
En spesiell utfordring er at det mangler fosforfritt fullgjødsel® i markedet. N – K -gjødsel kan 
normalt likevel brukes i noen år før det er risiko for utarming av mikronæringsstoffene.  
 
Redusert gjødsling 
En restriktiv gjødslingspraksis vil føre til at mer fosfor tas ut gjennom avlingen enn det som 
tilføres med gjødsla. På denne måten kan fosforoverskuddet i jorda gradvis reduseres. For å 
nå de målene for jord som er foreslått, må fosforgjødslingen beregnes ut fra tilgjengelig fosfor 
i jorda og en beregnet fosforbalanse, det vil si å ikke tilføre mer fosfor enn det som fjernes fra 
jorda med avling og planterester.  
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En generell anbefaling om gjødslingspraksis er beskrevet i tabell 3. En mer spesifikk 
gjødslingspraksis må utarbeides individuelt for hvert bruk basert på jordas egenskaper, 
veksttyper m.v. På mange bruk vil det i denne sammenheng være aktuelt å ta ut jordprøver 
hyppigere enn tilfellet er i dag. Nødvendig frekvens må fastlegges individuelt for hvert bruk 
basert på jordart, dagens fosforstatus og veksttyper.  
 
Tabell 3: Anbefalt fosforgjødsling i nedbørfeltet til vestre Vansjø 

 P-Al < 7 P-Al 7-10 P-Al > 10 
Eng, korn, 
raps og erter 

fosforbalanse P tilførsel = 50 % av 
fosforbalanse 
(”startgjødsling”) 

Ingen P-gjødsling 

Grønnsaker 
og poteter 

fosforbalanse fosforbalanse P tilførsel mindre enn 
fosforbalanse. P-Al skal 
senkes 0,5 - 1 enhet i året alt 
etter jordart og dagens P-Al. 

 
Generelle gjødslingsplanprogrammer bygger ikke på nyeste forskning og er ikke laget ut fra 
de miljøutfordringer som gjelder i vestre Vansjø. Brukes slike planleggingsverktøy må derfor 
Gjødslingsplanen justeres etterpå mht akseptabel fosfortilførsel. Den anbefalte praksisen 
innebærer en viss økt risiko for redusert avling og/eller redusert kvalitet i poteter og 
fosforkrevende grønnsaker.  
 
Status Mål  
Et fosforfattig fullgjødselslag er i dag 
dominerende til korn. Ved normal tilførsel av 
nitrogen gir dette en fosfortilførsel på om lag 
50 % av fosforbalansen. Innen potet- og 
grønnsaksproduksjon er det lagt ut flere 
forsøksfelt for å se effekten av redusert 
fosforgjødsling. Enkelte brukere har på eget 
initiativ importert og tatt i bruk fosforfattig 
klorfritt gjødsel. 

På nær halve jordbruksarealet bør man gå 
videre fra dagens fosforfattige gjødsling til å 
bruke fosforfritt gjødsel til korn. Innføring av 
fosforfattig gjødsling til poteter og 
grønnsaker ut fra P-Al i jorda og beregnet 
fosforopptak i avlingen, jf. Tabell 3.  

 
 
Bruk av husdyrgjødsel   
Husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel har gunstig innvirkning på jordstruktur, 
vannbindingsevne, og stoffomsetning i jorda. Jord med høyt innhold av fosfor vil imidlertid 
ha liten kapasitet til å binde den store andelen løst fosfor som finnes i organisk gjødsel. I 
samsvar med prinsippene i tabell 3, vil det ikke være hensiktsmessig å bruke organisk gjødsel 
på jord med P-Al over 10. På jord med P-Al mellom 7 og 10 må slik gjødsel brukes med 
varsomhet slik at fosfortilførselen bare utgjør 
om lag 50 % av behovet i henhold til den 
beregnede fosforbalansen.  
Tabell 4: Fosfor i husdyrgjødsel i nedbørfeltet basert på 
norm for gjødseldyrenheter (tall for produksjonstilskudd i 
2006) I tillegg er det et hestesenter og flere mindre 
oppstallinger av hest i nedbørfeltet. 

Det er 3–4 større husdyrbruk rundt vestre 
Vansjø og det produseres forholdsvis lite 
husdyrgjødsel i nedbørfeltet. Tallene i tabell 4 er et øyeblikksbilde fra 2006. Senere har en 

Dyreslag Antall Kg P i 
husdyrgjødsel 

Ammekyr 24 224 
Andre storfe 78 234 
Avlssvin 61 342 
Slaktesvin 1574 1224 
Slaktekylling 141600 1416 
Totalt 3440 
Kg P/da for husdyrbruk 3,0 
Kg P/da jordbruksareal 0,3 
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svineprodusent lagt ned og et kyllinghus er under oppføring. Den samlede fosformengden i 
husdyrgjødsla utgjør likevel trolig så mye som om lag 1/3 av det samlede fosforbehovet til 
hele kornproduksjonen i nedbørfeltet. Praktiske begrensninger knyttet til transport og 
spredning av slik gjødsel gjør imidlertid at det kan være vanskelig å få til en optimal 
utnyttelse av dette fosforet innefor nedbørfeltet og det vil være aktuelt å transportere en stor 
andel av husdyrgjødsla til arealer utenfor nedbørfeltet.  
 
Ved bruk av husdyrgjødsel eller annen organisk gjødsel skal følgende legges til grunn: 

- Gjødslas reelle innhold av næringssalter bør dokumenteres gjennom kjemiske analyser 
(for små husdyrhold av typen 2 hester og 3 sauer holder det å bruke normtabell for 
GDE). 

- Kommunene må være spesielt aktsomme ved godkjenning av spredeareal, sånn at slik 
gjødsel bare blir brukt på egnede arealer. Det må beregnes tilstrekkelig spredeareal til 
å forebygge opphopning av fosfor i jorda (jf tabell 3). For jord med P-Al 7– 10 vil det 
være aktuelt å veksle år om annet mellom organisk gjødsel og ren N – K -gjødsel. 

- Slik gjødsel skal kun spres i vekstsesongen. Høstspredning av gjødsel fører ikke bare 
til økt risiko for forurensning men gir også dårligere utbytte av gjødslingen. 

- Det forutsettes meget rask nedmolding. Rask nedmolding reduserer risiko for direkte 
næringstap, bedre utnyttelse av næringsstoffene (særlig nitrogen) i gjødsla, og mindre 
utslipp av lystgass (klimagass). Ved spredning av større volumer bør det vurderes bruk 
av entreprenør med spesielt utstyr for direkte nedmolding og mest mulig presis 
kontroll med hvor mye gjødsel som spres per da.   

- Tilleggsgjødsling skal være fosforfri. 
- Det finnes tilgjengelig egnet spredeareal i andre nedbørfelt der husdyrgjødsel vil være 

svært nyttig for jorda. Det kan derfor være aktuelt å bruke en stor andel av 
husdyrgjødselen utenfor nedbørfeltet til vestre Vansjø. 

 
Status Mål 
Åkerarealene nær husdyrbrukene har med få 
unntak forhøyet P-Al i jorda. Husdyrgjødsel 
fra 2 bruk transporteres per i dag ut av 
nedbørfeltet.  

All husdyrgjødsel brukes til fosforbalansert 
gjødsling på jord med P-Al < 10, eller 
transporteres ut av nedbørfeltet. 

 

3.2.2 Tiltak som reduserer avrenning. 
Tiltak mot avrenning skal redusere erosjon av fosforholdige jordpartikler og begrense 
fosforholdige salter fra å bli løst ut i overflate- og grøftevann. Det er en markert sammenheng 
mellom avrenning og jordarbeiding. Jordarbeiding medfører at jorda brytes opp og blir 
liggende åpen. Ved nedbør vil vannet måtte finne nye veier ned til grøftesystemet. Dette fører 
til at mer næringsstoffer løses ut og at jordpartikler rives med vannet på veien. Jordarbeiding 
medfører også stor øking i overflateerosjon. Figur 10 viser forventet fosforavrenning etter 
forskjellige typer jordarbeiding, under forhold som tilsvarer områdene rundt vestre Vansjø.  
 



  Side 21 

Fosfortap fra åker i nedbørfeltet til vestre Vansjø
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Figur 10: Fosfortap fra flat åker med jordtypen siltig lettleire og under nedbørforhold som er relevante for vestre 
Vansjø (basert på data fra målinger i nedbørfeltet Bechmann m.fl.2006a, Bechmann og Eggestad 2007 og 
variasjonsmønster vist med modellberegninger, Lundekvam som gjengitt i Bechmann m.fl. 2006b, tabell 9). 

 
Figur 10 bygger på modellberegninger for siltig lettleire, men det er ingen grunn til å tro at 
forholdet mellom jordarbeidingsmåten og avrenningen ikke følger det samme mønsteret også 
for andre jordarter i området. Vårharving og direktesåing halverer avrenningen hvis en 
sammenligner med høstpløying. Det er verdt å merke seg at det er relativt liten forskjell på 
fosforavrenning fra eng og korn med liten jordarbeiding om våren. Eng kommer imidlertid 
svært mye bedre ut når det gjelder å begrense jordtapet, og på arealer med svært høyt 
fosforinnhold i jorda, vil omlegging til eng ha stor effekt også på fosforavrenningen. 
 
Foruten jordarbeiding står jordstrukturen sentralt for å redusere avrenningen. Jord med god 
struktur holder bedre på vannet og er mindre utsatt for overflateavrenning. Bedret jordstruktur 
fører dessuten til bedre avlinger. Sett sammen med det restriktive gjødslingsregimet som er 
beskrevet over, vil jord med god struktur og et høyere organisk innhold bidra positivt i 
forhold til å sikre tilgjengelige næringssalter gjennom vekstsesongen.  

Ingen jordarbeiding av kornarealene om høsten 
Full overvintring i stubb etter vekster som korn, raps og erter er det mest effektive tiltaket i 
denne handlingsplanen. Hvilken jordarbeidingsmåte som velges om våren har mindre 
betydning for den totale fosforavrenningen, men pløying gir større jordtap og større tap av 
organisk innhold enn kun harving. Studier viser at lønnsomheten er god ved å gå fra 
høstpløying til vårharving (referert i Bechmann m.fl. 2006b ). Dersom man også går over til 
kun lett vårarbeiding eller direktesåing, vil man kunne se en bedring i jordstrukturen allerede 
etter 4-5 år. Jorda etter poteter og grønnsaker ligger ofte åpen og det må derfor tas spesielle 
hensyn. Dette er omtalt i eget avsnitt. Enkelte spesialiserte produksjoner forutsetter 
høstarbeiding, og høstarbeiding kan bli nødvendig i forbindelse med bekjemping av visse 
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plantesykdommer. Det må derfor gjøres en lokal tilpassing av jordarbeidingsrutinene ved det 
enkelte bruk. Målet om praktisk talt full stubbdekking gjennom vinteren må veie tungt i disse 
vurderingene 
 
Status Mål 
Ca. 40 % overvintrer i stubb, ca 40 % 
høstharves og ca 20 % høstpløyes  

Tilnærmet 100 % overvintrer i stubb 

 

 
Stubbåker binder jorda, binder opp og bremser overflatevannet og er et svært effektivt tiltak. Målet er 100 % 
overvintring i stubb rundt vestre Vansjø. Bildet er tatt ved Dramstad. Foto: Karsten Butenschøn 

Direktesådd høstkorn 
Med mindre det benyttes spesielt utstyr for direktesåing i stubb, vil høstkorn forutsette 
jordarbeiding om høsten. Erosjon fra tradisjonelle høstkornarealer er på samme nivå som fra 
høstpløyde arealer. I tillegg vil det lekke løst fosfor fra spirene gjennom vinteren på grunn av 
utfrysing. Dyrking av høstkorn rundt vestre Vansjø bør derfor begrenses til direktesådd korn. 
Arealer som er utsatt for flom på samme nivå som flommen i desember 2006 er ikke egnet 
som høstkornarealer. Klimaendringer gjør at vi heretter må forvente slike flommer med jevne 
mellomrom.  
 
Status Mål 
Om lag 2000 da høstkorn, sådd etter 
jordarbeiding. 

Høstkorn skal direktesås. Høstkorn skal ikke 
dyrkes på flomutsatt areal.  

 

Permanente buffersoner langs alle bekker 
Forventet klimaendring vil føre til større nedbørintensitet og regn på frossen mark. Dette er 
værforhold som vil forårsake økt overflateavrenning også på jordbruksarealer i 
erosjonsrisikoklasse 1 og 2. Buffersoner er regnet som ett av de mest kostnadseffektive 
tiltakene mot overflateavrenning. fra bakenforliggende areal. Langs bekker vil det være 
vendeteiger med ekstra kjøring slik at jordstrukturen blir dårlgere og denne delen av åkeren 
kan derfor i seg selv være ekstra utsatt for overfalte erosjon.  Der det er motfall til bekken vil 
torva i en grasdekt buffersone binde partikler fra vann som samler seg, slik at denne 
forurensningen ikke finner veien ned til grøftesystemet gjennom sprekker og makroporer i 
jorda. Buffersoner har også viktige tilleggseffekter som vil være gunstige for vannkvaliteten i 
vestre Vansjø:  

- Sikringssone mellom intensiv åkerdrift og vassdrag: Reduserer risiko for at uhell skal 
føre til at gjødsel og plantevernmidler tilføres direkte til vassdraget. 

- Reduserer faren for kjøreskader og uhell som kan føre til at matjorda havner i 
bekkeløpet. 
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- Jorda i sonen får bedre evne til å ta opp og holde på overflatevann.   
- Fanger opp og binder slam som avsettes i flomepisoder. 

 
Det er derfor viktig at: 

- Det blir etablert permanente buffersoner på minst 10 meter fra alle åpne bekker, også 
der det er motfall inn mot bekken. 

- Det blir etablert permanente buffersoner innenfor en radius på 5 meter rundt alle 
kummer med inntak av overflatevann.  

- Det blir etablert permanente buffersoner i alle vannførende dråg 
- Buffersonene ikke blir gjødslet med fosfor 
- Buffersonene blir høstet slik at grasdekket holdes tett og fosfor tas ut med avlingen.  
- Buffersonene ikke sprøytes med plantevernmidler 

 

Vegetasjonssoner: 
Langs bekkebredden er det ønskelig med 
variert vegetasjon med trær og busker i 
tillegg til markvegetasjonen. 
Vegetasjonssoner med trær har en rekke 
viktige funksjoner. I tillegg til effektene 
nevnt for buffersonene, vil de bidra med 
følgende: 
- Rotsystemet armerer og stabiliserer 

bekkekantene og hindrer utrasing og 
erosjon. 

- Fanger og binder opp næringssalter fra 
grunnvannet. 

- Bedre lokalklima. På vindutsatte 
områder skaper trær og busker le, 
skygge bidrar til at vannet i bekken 
holder seg friskt.  

- Fremmer biologisk mangfold. Trær og 
busker skaper skjulesteder og trygge 
ferdselskorridorer for vilt og smådyr. Vegetasjonen er mat og levested for innsekter, 
amfibier, smådyr og vannlevende organismer. 

- Markerer landskapsdragene og gir et mer variert kulturlandskap.  
 
Alle buffersoner må vurderes med tanke på å etablere en hensiktsmessig beplantning. Den 
enkelte bruker bør planlegge beplantning og skjøtsel av buffersoner som en naturlig del av 
miljøplanene på hver gård. Der det ikke er i strid med vernebestemmelser bør vegetasjonen 
langs vann og elver skjøttes regelmessig, slik at det slipper gjennom nok lys til å opprettholde 
en tett markvegetasjon. Egnet informasjonsmateriell om beplantning og skjøtsel av eventuell 
naturlig vegetasjon i buffersonene bør utarbeides. 

Status Mål 
Om lag halvparten av bekkekantene har 
permanent buffersone. Resterende 
bekkekanter har med få unntak sone med 
stubb gjennom vinteren. Skjøtselen av 
buffersonene er av varierende kvalitet. 

Permanent buffersone på minst 10 meter 
langs alle bekker, også der det er motfall inn 
mot bekken. Alle buffersoner høstes/skjøttes 
slik at de opprettholder god renseeffekt 
gjennom hele året og fosfor tas ut gjennom 
avling. 

Kantvegetasjon langs kanal ved Vesleng.  
Foto: Karsten Butenschøn 
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Status Mål 
En del av jordbruksbekkene i Våler og Moss 
har områder med trær/busker langs bredden. 
Mot Vansjø er det for det meste en sone med 
naturlig vegetasjon, men denne er stedvis så 
tett at markvegetasjonen blir tynn og det er 
økt risiko for erosjon. Kantvegetasjonen mot 
Vansjø mellom Årvold og Sivvik (i Rygge) 
inngår i et naturreservat.  

Langs alle bekkene bør det reetableres 
naturlig kantvegetasjon. Der det ikke er i 
strid men vernebestemmelser skal all 
kantvegetasjon være skjøttet regelmessig. 

 

Omlegging til eng på utvalgte arealer 
Enkelte arealer i nedbørfeltet har svært 
høye P-Al tall og er samtidig utsatt for 
overflate-erosjon og/eller stort jordtap 
gjennom grøftevannet. Kombinasjonen av 
jordtap og høyt fosforinnhold i jorda er 
spesielt uheldig for miljøet. Flerårig eng 
som ”pusses” og høstes vil redusere 
jordtapet, bedre jordstrukturen og tappe 
fosforoverskuddet gjennom avlingene. 
Annen vegetasjon enn eng kan også 
tenkes, for eksempel vekster som kan 
høstes til biobrensel. Artsvalg og skjøtsel 
må skje slik at utfrysing av fosfor gjennom 
vinteren blir minst mulig. Hvor det skal 
etableres eng, og hvorvidt det vil være 
mest hensiktsmessig å etablere permanent eng eller flerårig eng som en del av vekstskifte må 
avgjøres etter en konkret vurdering på hver gård, basert på jordtyper, fosforstatus, 
erosjonsrisiko og veksttyper. Tiltaket bør være aktuelt på minst 1/8 av jordbruksarealet, og om 
lag 1/4 av potet- og grønnsaksarealene, se også omtale i eget avsnitt. 
 
Status Mål 
Medregnet planlagt omlegging i kommende 
vekstsesong vil ca. 950 dekar av 
jordbruksarealet i vestre Vansjø være eng. 

Minst 1/8 av jordbruksarealet (ca 1350 
dekar) drives som eng. Tiltaket prioriteres på 
arealer som har høyt fosforinnhold og 
samtidig er utsatt for erosjon. 

 

Tiltak på potet- og grønnsaksarealer. 
Jorda på potet- og grønnsaksarealer inneholder normalt mer fosfor enn på kornarealer. Fordi 
jorda etter potet- og grønnsaksproduksjon overvinter helt eller tilnærmet bar, vil disse 
arealene også være spesielt utsatt for erosjon og grøftetap gjennom vinteren. Ved flom eller 
kraftig regnvær kan jordtapet bli stort. Poteter og enkelte grønnsaksslag har en negativ 
innvirkning på jordas organiske innhold og struktur. 
 

Nyetablert eng på flomutsatt fosforrikt område på 
Moserød. Foto: Karsten Butenschøn 
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For å kompensere for den økte forurensningsfaren må det tas ekstra hensyn ved potet- og 
grønnsaksproduksjon:  

- Arealet skal ikke være flomutsatt (tilsvarende desemberflommen 2006) 
- Buffersone på minst 10 meter mellom potet- og grønnsaksarealer og åpen 

bekk/inntakspunkt for overflatevann. Buffersonen skal ikke gjødsles med fosfor, må 
”pusses” regelmessig slik at grasdekket holder seg tett og høstes slik at fosfor tas ut 
med avlingen. 

- Arealet skal drenere via fangdam eller annet hensiktsmessig rensetiltak. Arter med 
stort fosforopptak og lav erosjonsrisiko skal inngå i vekstskiftet. Perioder med flerårig 
eng som ”pusses” regelmessig og høstes er særlig aktuelt. 

- Etter tidligkulturer skal det sås til med fangvekst som høstes før vinteren, ved valg av 
fangvekst bør hensyn til fosforopptak og risiko for utfrysing veie tungt. 

- Kompostering av planterester og kasserte poteter og grønnsaker som er tatt av åkeren, 
skal skje uten fare for utslipp av forurensende sigevann til vestre Vansjø. 

- Vendeteiger bør sås til med gras for å forebygge kjøreskader og dårlig jordstruktur 
- Om det viser seg hensiktsmessig skal bar jord dekkes gjennom vinteren (tiltaket er 

foreløpig ikke testet i praksis). 
- Om det viser seg hensiktsmessig skal en større del av gjødslingen til radkulturer skje 

gjennom dryppvanning i vekstsesongen (tiltaket er foreløpig ikke testet i praksis). 
- Forut for større investeringer i vedlikehold og fornyelse av utstyr og lignende naturlige 

milepæler, bør bruker gjøre en vurdering av om andre driftsformer og/eller vekster (for 
eksempel bær) kan gi mindre risiko for forurensning. 

Status Mål 
Det mangler buffersoner langs bekk. Arealer 
som jevnlig brukes til potet- og 
grønnsaksproduksjon drenerer ikke via 
fangdam eller annet rensetiltak (men én dam 
som dekker ca 7 % av arealet er under 
bygging). Om lag 2 % av arealet ble 
oversvømt i 2006 

Buffersoner på minimum 10 meter med tett 
grasdekke langs bekk og rundt 
inntakskummer for overflatevann. Hele 
arealet skal drenere via fangdam eller annet 
rensetiltak. Ingen potet- eller 
grønnsaksproduksjon på flomutsatt jord. 
Flere tiltak kan bli aktuelle  

 
Dersom det viser seg å bli 
vanskelig å nå miljømålene kan det 
i enkelte tilfeller være behov for å 
flytte noe av potet- og 
grønnsaksproduksjonen ut av 
nedbørfeltet til vestre Vansjø. 
Fylkesmannen og kommunen vil i 
så fall samarbeide med berørte 
brukere for å sikre avbøtende 
tiltak. En mulighet kan være at 
staten leier egnet areal sør for Raet 
til bytte mot areal som må tas ut av 
produksjon. Ved beregning av 
tiltakseffekter er 1/4 av jorda som 
regelmessig benyttes til potet- og/eller grønnsaksproduksjon i dag forutsatt lagt om til eng. 
 

Erosjonsspor på grønnsaksåker i Rygge. Foto: Bioforsk 
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3.2.3 Rensetiltak 
Selv med den beste tenkelige driftsmåte, vil jordbruksdrift alltid medføre større avrenning enn 
fra utmark. For å motvirke negative effekter av denne avrenningen vil det derfor ofte være 
behov for å etablere rensetiltak mot overflateavrenning og i grøfteavløp og bekker. Effekten 
av rensetiltakene er størst der fosfor-konsentrasjonene er høye. Rensetiltak bør derfor 
fortrinnsvis legges i samlegrøftene eller mellom samlegrøftene og bekken. Dette viser seg ofte 
å være vanskelig i praksis og i mindre bekker kan man alternativt anlegge en større fangdam i 
selve bekkeløpet. Åpne grøfter i åkerlandskap og mindre dammer og kulper er naturtyper som 
har blitt mye redusert, og mange sårbare og truete arter er knyttet til slike biotoper. Et tettere 
”nettverk” av slike biotoper vil derfor være gunstig for å bevare det biologiske mangfoldet. 
Tiltakene er også gunstige for kulturlandskapet.   

Fangdammer og rensetiltak i grøfteavløp 
Rensetiltak må planlegges og utformes 
spesielt tilpasset hver lokalitet. Her gis kun 
en overordnet beskrivelse av aktuelle tiltak 
rundt vestre Vansjø med anslag for i hvor 
stort omfang tiltakene forventes brukt. 
 
Aktuelle tiltak:  
Fangdam, ev. i kombinasjon med flere 

mindre sedimentasjonskamre oppstrøms. 
Tiltaket er mest effektivt i grøfter og 
bekker med stor partikkeltransport og 
små flomtopper. Det vil være aktuelt å 
åpne hovedgrøfter og deler av 
bekkelukkingsanlegg og utforme disse 
som langstrakte fangdammer. 
Fangdammer som anlegges i områdene 
rundt vestre Vansjø må være større enn 
vanlig norm for dimensjonering, slik at 
høy renseeffektivitet sikres gjennom hele året. Over 3 ‰ av arealet som drenerer via 
fangdammen kan være retningsgivende. 

Nedgravde filtre med løs leca eller lignende(adsorbsjonsfiltre) i grøfter og nedstrøms 
fangdam. Filteret fungerer slik at løst fosfor binder seg til materialet i filteret. Tiltaket 
forutsettes innført på flertallet av nye fangdammer og ellers i utvalgte grøfter der andelen 
løst fosfor er høy. Ved lokalisering av slike filtre må det tas hensyn til at filtrene kan gi 
lokalt forhøyet pH i bekken.  

Åpning av bekker eller lufting av grøftevann på annen måte Enkelte bekker inneholder mye 
toverdig jern på grunn av oksygenfattige forhold i jorda. Ved tilførsel av luft vil jernet 
oksideres og gi utfelling. Fosfor vil fanges i utfellingen, delvis gjennom direkte binding 
med jernet og delvis fordi partikler og andre fosforholdige forurensninger vil henge seg 
fast i fnokkene og felles ut sammen med dette.  

Fellingskjemikalier før sedimentasjonskammer I enkelte fangdammer der det er mye løst 
fosfor i vannet på innløpssiden, kan det bli aktuelt å gjøre forsøk med å tilføre 
fellingskjemikalier i perioder der Vansjø er særlig sårbar for tilførsler av løst fosfor. 

Kjemisk-mekaniske-renseanlegg Andre typer renseanlegg kan kanskje være aktuelt ved noen 
av de 6 drenspumpeanleggene rundt vestre Vansjø.  

 

Fangdammen i Sperrebotnbekken. Det skal 
forhåpentligvis bygges 12-14 slike dammer i årene 
som kommer. Foto: Helga Gunnarsdóttir 
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Kartlegginger gjort i forbindelse med denne handlingsplanen har vist at det vil være aktuelt å 
anlegge 12 – 14 fangdammer, 1– 5 frittstående adsorbsjonsfiltre i grøfter og ulike rensetiltak 
ved 2 – 3 av drenspumpeanleggene. 
 
Status Mål 
15 % av kornarealet drenerer via 2 
fangdammer (Sperrebotn og 
Augerødbekken). Disse dammene er etablert 
etter dagens størrelses norm og er mindre enn 
de anbefalingene som er gitt i denne 
handlingsplanen. 
1 leca-filter som dekker 30 da 
(Guthusbekken). 
 

50 % av kornarealet og 100 % av potet- og 
grønnsaksarealet skal drenere via fangdam 
eller rensetiltak med minst tilsvarende effekt. 

3.2.4 Andre tiltak 
Etterfølgende tiltak og beskrivelser passer ikke umiddelbart inn under en av overskriftene: i) 
redusere fosforinnholdet i jorda, ii) redusere avrenning eller iii) rensetiltak. 

Miljøplanrådgivning 
Alle tiltakene som nevnes i denne handlingsplanen krever mer eller mindre grad av lokal 
tilpassing på det enkelte gårdsbruk. På alle bruk av litt størrelse vil miljøplan trinn 2 og 
prosessen frem mot slik plan, være en god ramme for denne tilpassingen. Arbeidet med 
miljøplaner krever dialog og samarbeid mellom brukere, forvaltning og fagfolk. Etter tildeling 
av skjønnsmidler fra Fylkesmannen er det engasjert en rådgiver som skal arbeide med dette i 
2007 med vekt på områdene rundt vestre Vansjø.  

Hydrotekniske tiltak 
Dersom hydrotekniske anlegg mangler eller ikke fungerer kan dette føre til betydelig 
punkterosjon, erosjon i forsenkninger og dråg samt økt overflateavrenning generelt. Under 
samlebetegnelsen hydrotekniske tiltak inngår tiltak rundt kummer som ikke fungerer 
tilfredsstillende, tiltak mot gjengrodde bekkelukkinger og drenssystemer, manglende 
avskjæringsgrøfter mot utmark og sikringstiltak rundt utløp fra f. eks. samlegrøfter. Det er den 
enkelte bruker som kan oppdage svikt og mangler i de hydrotekniske anleggene, registrering 
og tiltak bør gjennomføres som en integrert del av miljøplanene på hver gård. 

Lagring av husdyrgjødsel, rundballer, kompost mv. 
Husdyrgjødsel, rundballer med gras, komposthauger m.v. inneholder stor andel løst og 
lettløslig fosfor. Det er dokumentert forhøyet P-Al i jorda under og rundt lagerplasser for 
denne typen produkter. Eventuelt utslipp av sigevann fra slike lagerplasser vil følge sprekker 
og vannårer i jorda og havner fort i vassdraget. Slike utslipp er svært forurensende. Etter 
forskrift om organisk gjødsel er kommunen forurensningsmyndighet for lagring av gjødsel 
m.v. Med bakgrunn i Vansjøs sårbarhet vil kommunene rundt vestre Vansjø sørge for at 
følgende tiltak blir gjennomført: 

- Økt tilsyn med at blautgjødsellagre oppfyller kravene i forskriften. 
- Økt tilsyn med at utendørs drift på talle og i utegårder oppfyller kravene i forskriften.  
- Økt tilsyn med at fastgjødsel ikke lagres på flomutsatt areal. 
- Fastsette strengere krav til lagring av fastgjødsel, kompost m.v. enn minstekravene i 

forskriften. Lagring på tett dekke og under tak eller på annen måte forsvarlig skjermet 
mot nedbør, bør være normgivende. Grasballer bør lagres på nytt sted hvert år. 
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- Fastsette krav om at det ved jordprøvetaking tas ekstra prøver i områder rundt 
gjødsellagre og utegårder. Dette for å ha ekstra god kontroll med at lagring og 
håndtering av gjødsel skjer forsvarlig. Kommunens myndighet til å fastsette slikt krav 
følger av forurensningsloven § 51. 

 
I forbindelse med omfattende vedlikehold av fjøs, eller andre naturlige milepæler for 
vurdering av driftsform, må det gjøres en vurdering av om det vil være hensiktsmessig å endre 
driften slik at gjødsla som oppstår er mest mulig egnet for optimal spredning med minst mulig 
risiko for avrenning og best mulig effekt på jordstruktur. 

 
Status Mål 
Vi kjenner ikke til gjødsellagring som ikke 
oppfyller gjeldende krav i forskrift om 
organisk gjødsel. 

Økt tilsyn med forskrift om organisk 
gjødsel. Innføre skjerpede krav om at talle 
fastgjødsel som lagres / ”brenner”, skal 
oppbevares på fast dekke og tildekket for 
nedbør eller med oppsamling av sigevann. 
Grasballer bør lagres på nytt sted hvert år. 
Krav om ekstra jordprøver i nærheten av 
lagerplasser.  

 

Om forholdet til økologisk jordbruk 
Økologisk jordbruk har ikke stort omfang rundt vestre Vansjø i dag. Flere av tiltakene over 
kan komme i konflikt med omlegging til økologisk drift. Dette gjelder spesielt i forhold til 
bruk av husdyrgjødsel og jordarbeidingsrutiner. Økologisk jordbruk har imidlertid andre 
positive miljøvirkninger. Det er en mer ekstensiv produksjonsform, kulturer med lav 
erosjonsrisiko inngår oftere i vekstskiftet og eventuell økning i økologisk kjøtt- og 
melkeproduksjon kan sikre bedre avsetning av grovfor fra arealer som er lagt om til eng. 
Økologisk drift er også bra for jordstrukturen, slik at jorda blir mindre erosjonsutsatt. 
 
Dersom omfanget av økologisk jordbruk øker rundt vestre Vansjø, må det utarbeides egne 
tilpassede strategier for gjødsling og jordarbeiding som sikrer at hovedmålsetningen for 
vassdraget kan nås. 
 

3.3 Kommunaltekniske tiltak 

3.3.1 Tiltak i kommunalt avløpsnett 

Rehabilitering av eldre avløpsnett og områder med feilkoblinger. 
I bymessige områder var det tidligere vanlig å legge fellesnett for overvann og avløpsvann. 
Alt regnvann føres da inn på nettet og ved stor nedbør kan kapasiteten bli sprengt. I slike 
tilfeller vil urenset kloakk kunne trenge ut gjennom overløp og havne i Vansjø. Også i separat 
system for overvann og avløpsvann kan feilkoblinger og lekkasjer føre til at urenset kloakk 
slipper ut i Vansjø via utslippspunkter for overvann, mens avløpsnettet overbelastes i 
regnvær.  
 
Det er gjort omfattende rehabiliteringstiltak de siste 10-årene. Med noen få unntak i Moss, er 
det lagt om fra felles avløpsnett for overvann og avløpsvann til separate nett rundt hele vestre 
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Vansjø. Separering av gjenstående fellesnett i Moss er planlagt. I alle kommuner er det 
løpende behov for å rehabilitere avløpsnettet som følge av elding.  
 
Driftsassistansen i Østfold har sommeren 2006, gjort målinger i utvalgte utslippspunkter for 
overvann. Målingene viser at feiltilkoblinger forekommer i alle kommunene. 
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Moss kommune vil sørge for at gjenværende fellenett for avløps- og overvann blir 
rehabilitert og lagt om til separatnett.  

- Kommunene rundt vestre Vansjø vil sørge for at områder med eldre separatnett skal 
risikovurderes i forhold til feil og feilkoblinger ut fra en vurdering av alder og 
egenskaper for ledningsnettet. I alle områder med en viss risiko for feil vil det bli gjort 
en detaljert kartlegging av feil og feilkoblinger. Påviste feil i områder som skal 
gjennomgå en planmessig rehabilitering innen 2011, rettes i forbindelse med dette. 
Andre påviste feil rettes fortløpende.  

 

Tiltak i avløpsanlegg mot konsekvenser av forventet klimaendring 
Forventede klimaendringer gjør at den norske vinteren trolig blir mildere og våtere i årene 
som kommer. Flom tilsvarende flommen høsten 2006 kan forventes å opptre jevnlig i årene 
fremover. Flom innebærer at bekker, vannansamlinger i søkk eller Vansjø, kan trenge inn i 
avløpsnettet og skape betydelige kapasitetsproblemer med påfølgende utslipp av urenset 
kloakk.  
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Kommunene rundt vestre Vansjø vil bruke erfaringer fra flommen høsten 2006 til å 
vurdere behovet for å sikre blant annet kummer, overløp og pumpestasjoner mot flom. 
Der det blir gjennomført tiltak, bør det så langt mulig sikres mot flom tilsvarende 
flommen i år 2000.  

- Nye anlegg og anlegg som totalrehabiliteres legges slik at de er sikret mot flom 
tilsvarende flommen i år 2000.  

 

Felles standard for utforming av nye avløpsnett m.v. 
NORVAR har utarbeidet en mal for VA-norm som inneholder utforming av standard 
retningslinjer til nyanlegging/rehabilitering av avløpsnett, forslag til rutiner og krav i 
forbindelse med påslipp til nettet m.v. En slik standard kan forholdsvis enkelt tilpasses lokale 
forhold i den enkelte kommune. Standard vil gjøre det lettere for rørleggere og entreprenører å 
unngå feil og feilpåkoblinger siden avløpsanleggene etter hvert får en mer enhetlig utforming 
i regionen.  
 
Innføring av slik standard forutsetter forankring i kommunestyret og at administrasjonen 
delegeres myndighet til å foreta lokale tilpassninger.  
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Kommunene rundt vestre Vansjø tar sikte på å innføre en felles standardisert VA-
norm innen utgangen av 2007.  
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Systematisk oppfølging av kommunalt avløpsnett 
Endringer i avløpsregelverket med større vekt på funksjonskrav fremfor tekniske krav til 
avløpsanleggene innebærer et økt ansvar for kommunene for å kontrollere og dokumentere at 
anleggene fungerer som forutsatt.  
 
Sårbarheten til vestre Vansjø gjør at det er mer kritisk å oppdage og utbedre eventuelle feil 
her enn i mer robuste resipienter. I tillegg til oppfølging av meldinger og mistanker om feil, er 
det behov for økt omfang av de systematiske og rutinemessige kontrollene av anleggene. Data 
som logges via driftskontrollen bør analyseres for å avdekke avløpssoner der det skjer stor ut- 
og/eller innlekking av vann. Ambisjonsnivået for det systematiske ettersynet, tilsynet og 
oppfølgingen bør være fundert på en felles standard i kommunene. 
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Kommunene rundt vestre Vansjø tar sikte på å innføre en felles standardisert norm for 
ettersynet, tilsynet og oppfølgingen av egne anlegg innen utgangen av 2008.  

- Kommunene skal også utarbeide en tidsplan for å nå ønsket standard på avløpsnettet. 
 

3.3.2 Tiltak i private avløpsanlegg 

Tilsyn med private renseanlegg 
Det er gjennom de siste årene 
sanert en rekke spredte avløp og 
per i dag gjenstår bare 3 
eiendommer der det har vært 
praktiske problemer. Arbeidet med 
å sanere disse siste har høyt fokus. 
Moderne private renseanlegg er 
teknisk avanserte anlegg med 
strenge krav til rensegrad. Krav om 
private serviceavtaler for slike 
anlegg reduserer risiko for feil, 
men kan ikke erstatte et overordnet 
og mer helhetlig myndighetstilsyn 
ved anleggene. Morsa har i 2006 sørget for en evaluering av driften av små private 
renseanlegg. Evalueringen viser at flertallet av anleggene ikke er i optimal drift og at 
rensekravene til fosfor ikke overholdes. Det er behov for bedre opplæring av anleggseierne, 
forbedring av prosessløsninger og oppfølging av drift, service og funksjonskontroll.  
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Temagruppe avløp i Morsa utarbeider en standard for hvordan myndighetstilsynet med 
private anlegg bør være innen sommeren 2007. herunder forslag til felles lokal 
forskrift i alle kommuner for renseanlegg som er mindre enn 50 personekvivalenter 

- Det tas sikte på at kommunene rundt vestre Vansjø vil innføre denne standarden innen 
utgangen av året.  

- Morsa vil ta initiativ overfor anleggsleverandører for å sørge for at anleggseierne og 
servicepersonellet blir gitt tilstrekkelig opplæring.  

- Kommunene vil se nærmere på utfordringene knyttet til eiernes løpende oppfølging av 
egne anlegg, og blant annet vurdere om det vil være hensiktsmessig å innføre krav om 
regelmessig prøvetaking og analyse. 

Eksempel på minirenseanlegg. Dette er avanserte anlegg som stiller 
krav til både brukerne og servicespersonellet for å yte optimalt. 
Illustrasjon: fra leverandørbrosjyre 
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Tilsyn med vann og avløpsløsninger i fritidsbebyggelsen 
Det er 6 områder med tett hyttebebyggelse rundt vestre Vansjø. Økte forventninger til 
komfort og styrket privatøkonomi har generelt ført til mer intensiv bruk av fritidseiendommer. 
Det er liten grunn til å tro at ikke det samme gjelder hytter i nedbørfeltet til vestre Vansjø. 
Press i boligmarkedet kan også føre til at enkelte hytter tas i bruk til permanent bolig. Det er 
derfor behov for å føre regelmessig tilsyn med at vann og avløp blir godt nok ivaretatt fra slik 
bebyggelse. Kommunens hjemmel for å stille krav er betinget av at det er innlagt vann. 
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Kontroll og kartlegging av vann og avløpsløsninger i alle hyttefeltene.  
- Kommunene bør vurdere om det er behov for strengere bestemmelser om akseptable 

toalett og gråvannsløsninger også i hytteområder uten innlagt vann, og hvis nødvendig 
ta initiativ til å få innført slike bestemmelser.  

Tilsyn med private ledningsnett 
En rekke husstander og husklynger er koblet til offentlig avløp via private ledningsnett med 
forgreiningspunkter og private pumpestasjoner. I disse anleggene er det behov for tilsyn med 
at anleggene er anlagt i henhold til kravene, samt at de er tette og i sikker drift. 
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Temagruppe avløp i Morsa utarbeider en standard for hvordan myndighetstilsynet med 
private anlegg bør være innen sommeren 2007. Det tas sikte på at kommunene rundt 
vestre Vansjø vil innføre denne standarden innen utgangen av året.  

 

3.3.3 Tiltak mot forurensning fra tettsteder 

Det samlede by- og tettstedarealet i nedbørfeltet er betydelig, til sammenlikning: nesten 
halvparten av jordbruksarealet. Analyser av overvann viser at dette innholder langt mer fosfor 
og andre forurensninger enn de målene som er satt for vannkvalitet i Morsa-området. 

Avrenning fra tettsteder 
I tettsteder samles drensvann og overvann fra private hager og parkanlegg m.v. i 
overvannssystemet og ledes til nærmeste bekk eller innsjø. Oppklipt gras og løv som faller på 
tette flater vil derfor lett følge med overvannet til Vansjø. Private hager, parker og andre 
grøntanlegg høstes i liten grad. Behovet for fosforgjødsling er derfor minimalt.  
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Morsa vil samarbeide med Hageselskapet – Rygge hagelag og utarbeide 
informasjonsmateriell om temaet.  

- Morsa vil oppfordre Hagesentrene til å fremby gjødselvarer uten fosfor og merke disse 
tydelig slik at hageeiere i vestre Vansjøs nedbørsfelt kan velge miljøvennlig gjødsel. 

- Kommunene vil sørge for at gjødsling av offentlige grøntanlegg rundt vestre Vansjø er 
nøye planlagt, slik at fosforinnholdet i jordsmonnet holdes under P-Al 7.  

- Kommunene vil sørge for at stell av offentlige grøntanlegg rundt vestre Vansjø, skjer 
slik at oppklippet gras, løv og andre plantedeler i minst mulig grad havner i 
overvannsutslipp til vestre Vansjø. Hageavfall skal ikke komposteres/deponeres slik at 
avrenning skjer til Vansjø. 
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Rensetiltak i overvann fra by og tettsteder 
I tillegg til å inneholde drensvann fra hager og 
grøntanlegg m.v., består overvannet av regn og 
smeltevann som renner av fra tak, veier, 
parkeringsplasser og lignende tette flater. Tette 
flater har liten evne til å holde tilbake forurensning, 
samt lite mikroorganismer som kan bryte ned 
forurensningene. Trafikk og fyring fører til nedfall 
av sot og støv som inneholder tungmetaller og 
miljøgifter. Der nedfallet skjer på tette flater vil 
disse stoffene vaskes ut i vassdraget. Kartlegginger 
gjort i forbindelse med denne handlingsplanen viser 
at det kan være aktuelt å etablere fangdammer, 
våtmarker eller lignende i flere overvannsutløp. I 
tillegg til den direkte rensevirkningen vil slike 
anlegg lette oppsamlingen av eventuelt søl av olje, diesel og bensin, samt eventuelle utslipp 
som følger av nødoverløp, feil og lekkasjer i avløpsnettet. 
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Kommunene vil anlegge lokale overvannsdammer eller andre rensetiltak i tilknytning 
til overvannsutslipp der dette er hensiktsmessig.  

 

3.3.4 Oppfølgende undersøkelser av deponier 
Deponiene på Tykkemyr og på Støa er kartlagt mht fare for utslipp av tungmetaller og andre 
miljøgifter. Disse deponienes utslipp av næringssalter er imidlertid ikke undersøkt nærmere. 
Det er påvist forhøyede nivåer av fosfor i Tykkemyrbekken, men det samlede utslippet 
gjennom året er likevel begrenset. Barkfyllingen under 
industriområdet på Årvold lekker betydelige mengder fosfor til 
Hananbekken. Det er anlagt en fangdam som tar ut en del av 
fosforet, men den lokale bekken overholder på langt nær 
miljømålet som er satt, og det vil være behov for ytterligere tiltak. 
Det bør undersøkes om avfallsvirksomhetene på Solgård skog kan 
representere forurensningsfare. 
 
Følgende tiltak skal gjennomføres frem mot 2011: 

- Fylkesmannen vil pålegge de respektive ansvarlige å 
undersøke deponienes potensial for utslipp av 
næringsstoffer, og vurdere behovet for eventuelle tiltak. 

- Fylkesmannen fører forurensningstilsyn med aktuelle 
virksomheter på Solgård og Solgård Skog 

 

3.4 Innsjøinterne tiltak 
Innsjøinterne tiltak gjennomføres normalt for å avlaste en innsjø for interngjødsling fra 
oppmagasinert forurensning fra tidligere tider og/eller å fremskynde en positiv økologisk 
utvikling etter at forurensningstilførslene er redusert. Resultater fra utredninger i 2005 
(Andersen m.fl., 2006) har vist at sammenlignet med de eksterne tilførslene er 
interngjødslingen fra sedimentene i praksis lik null på årsbasis. Dette viser at det er de 

Utslippspunkt for overvann, drensvann og vann 
fra E6 i Sivvik. Foto: Karsten Butenschøn 

Jernutfellinger er typisk for 
sigevannspåvirket bekk, her 
nordre utløp av Støabekken. 
Foto: Karsten Butenschøn  
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eksterne tilførslene det vil være riktig å konsentrere seg om å redusere. Ut i fra den nåværende 
kunnskapen er det ikke faglig grunnlag for å foreslå å igangsette omfattende innsjøinterne 
tiltak.  
 

Forsøk med manøvreringsreglementet for Vansjø   
Moss kommune, som er regulant av Vansjø, har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) om midlertidig avvik fra manøvreringsreglement for Vansjø for å gjennomføre 
naturfaglige undersøkelser. Hensikten med de naturfaglige undersøkelsene er å utrede om 
endret manøvreringsreglement vil kunne ha positiv effekt på vannkvaliteten i vestre Vansjø 
sommerstid, samt flomdempende effekt på høsten/vinteren. Resultatet av undersøkelsene skal 
danne grunnlaget for en eventuell seinere søknad om permanent endring av 
manøvreringsreglementet. På grunn av komplekse økologiske prosesser, kan ikke effekten av 
endret manøvrering forutsies, men må testes ut i praksis. 
 
Konklusjonen etter til sammen fire kraftige nedtappinger i 2005 og 2006 er at det ikke finnes 
faglig belegg for at en slik endring av manøvreringsreglementet vil bedre vannkvaliteten i 
vestre Vansjø nevneverdig. Kraftige uttappinger kan også bidra til at leveforholdene til den 
giftige algen Microcystis forbedres i Vanemfjorden, ved at den blir tilført nitratholdig vann fra 
Storefjorden.  
 
Hovedbegrunnelsen for det nåværende reglementet var at det ble ansett å være en fordel med 
størst mulig vannmasse i innsjøen for å fortynne næringsstoff og alger. Denne 
”fortynningstanken” er kanskje mer tilpasset en innsjø enn Mosseelva (fra Elverhøy og ned til 
Moss dam), som med dagens reglement blir en serie av små, stillestående bassenger med 
økende temperatur og pH utover sommeren. En gjennomstrømning av vannet i denne delen av 
Vansjø antas derfor å være en fordel. Moss 
kommune har søkt NVE om videre forsøk, nå med 
minstevannføring ut av Mossefossen om 
sommeren. Minstevannføring om sommeren vil 
også være gunstig for ålens oppgang til Vansjø. 

Mer effektive rovfiskbestander 
Etter mange tiårs overbelastning med 
næringssalter og jordpartikler, liten eller ingen 
beskatning av fiskesamfunnene samt sterkt 
redusert ålebestand, er hele økosystemet i Vansjø 
i ubalanse. Dette gir mye alger, tette bestander av 
karpefisk og en gjeddebestand med mange gamle 
og store individer. I slike gjeddebestander er det 
betydelig kannibalisme, der gamle og store 
individer reduserer framvekst av nye unge 
årsklasser. Et viktig forvaltningsprinsipp i slike 
innsjøer er å stimulere rovfiskbestandene, der 
uttak av stor og gammel rovfisk vil gi foryngelse 
av bestandene. Andelen av ung rovfisk i rask 
vekst vil øke. Dette vil igjen øke predasjonen på 
krøkle, hork og årsunger / ung karpefisk. Økt 
utnyttelse av årsunger og unge stadier av karpefisk som byttefisk for rovfisk regulerer 
bestanden av karpefisk på en bedre måte.  

Gjeddefiske i Vansjø. Foto Tommy Ch. Olsen. 
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I 2002 innledet Vansjø grunneierlag, Fylkesmannen i Østfold og Morsa et samarbeid om 
fiskeribiologiske undersøkelser i Vansjø. På bakgrunn av anbefalinger fra en internasjonal 
workshop om Vanemfjorden har SFT finansiert et program for hard utfisking av stor rovfisk, 
hovedsakelig gjedde, i vestre Vansjø i 2005–2006. Det overordnede målet med programmet er 
å få til en kunnskapsbasert og langsiktig forvaltning av fiskebestandene i innsjøen for derved 
også å bidra til å bedre vannkvaliteten. 
 
Det ble utført prøvefiske i vestre Vansjø sommeren/høsten 2006. Prøvefisket viser meget 
interessante endringer i fiskesamfunnet. Hovedinntrykket er at det nå er svært mye gjørs av 
unge årsklasser, mye stor abbor, mye mindre av stor gjedde og liten fangst av små mort og 
små individer av karpefisk. Tettheten av gjørs er påfallende og det ble funnet gjørs i pelagiske 
områder og alle vannlag. Det ser derfor ut til at ved å ta ut stor gjedde, så har gjørs økt i antall 
og spesielt andelen av ung gjørs. I likehet med smågjedde og mellomstor og stor abbor, så er 
gjørs en svært viktig predator på liten karpefisk. 
 
Situasjonen for fiskebestandene i vestre Vansjø er sannsynligvis svært ustabil og det er viktig 
at den blir fulgt opp med prøvefiske ettersommeren 2007 for å dokumentere utviklingen. Det 
vil for øvrig ikke bli drevet fiske etter gjedde i vestre Vansjø i 2007 da en har oppnådd de mål 
en satte seg. Det vil være viktig framover å overvåke og høste fiskebestandene i henhold til 
anbefalinger som skal legges til grunn for fiskeforvaltningen.  
 
Det arbeides nå med å legge forholdene til rette for at ålen igjen blir sikret mulighet for 
oppgang til Vansjø. 

Sivhøsting 
Strendene rundt vestre Vansjø vokser til med vannvegetasjon (sivbeltet). Den store tilveksten 
gjør vannflaten mindre tilgjengelig fra land og hemmer friluftsliv og ferdsel. Sivbeltet virker 
imidlertid som et effektivt filter og samler slam og binder næringsstoffer som tilføres fra land 
og fra vannet. Selv om høsting innebærer at man fjerner næringsstoffer med biomassen, vil 
sivbeltets effekt som filter kunne forringes. Høsting av siv kan derfor ha både positive og 
negative effekter. Sivhøsting kan særlig være aktuelt som tiltak ved viktige 
rekreasjonspunkter slik som rundt friluftsområder, havner og i farleier. Det arbeides med 
kunnskapsoppbygging for å vurdere erfaringer fra andre land, samt positive og negative 
effekter av tiltaket. 
 
Basert på erfaringsgjennomgang, tas det sikte på å gjennomføre forsøk med sivhøsting i 
utvalgte områder. Resultater fra dette vil danne basis for en mer permanent strategi i forhold 
til sivbeltet. 
 

4 Kostnads og effektberegninger 

4.1 Effekter av iverksatte tiltak – 0-alternativet 
Mange av de tiltakene som er beskrevet er allerede gjennomført i noen grad og 
gjennomføringsgraden ville kunnet øke noe også uten at denne handlingsplanen var laget. De 
viktigste tiltakene beskrevet under avsnittene kommunalt avløpsnett og private avløpsanlegg 
ville nok uansett ha blitt gjennomført, men handlingsplanen vil trolig medføre raskere 
gjennomføring i enkelte områder. Innen jordbruk er det kjennskap til konkrete planer om 3 
fangdammer eller rensetiltak. Når det gjelder jordarbeidingsrutiner har dette over flere år 
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stabilisert seg på et nivå der ca 40 % vårarbeides, ca 40 % høstharves og ca 20 % høstpløyes/ 
jordarbeides for høstkorn. De siste par årene er fosforgjødselbruken i nedbørfeltet redusert en 
del, og i all hovedsak benyttes nå Fullgjødsel® 25-2-6 til korn. Det gjødsles da med omlag 
2/3 av den fosformengden som tas ut gjennom avling.   
 
Et grovt anslag tilsier at tiltak som ville blitt gjennomført i perioden 2007–2011 uten denne 
handlingsplanen ville redusert fosfortilførslen med 250 – 500 kg P per år 

4.2 Kostnader og effekter av denne handlingsplanen 

4.2.1 Sektorovergripende tiltak   
Hovedplaner for vannmiljø og avløp har ingen direkte effekt på forurensningssituasjonen, 
men gir oversikt og setter rammebetingelsene for tiltaksarbeidet i kommunen. Ved 
tjenestekjøp hos rådgivende konsulent vil kostnader for utarbeidelse av slike planer være i 
størrelsesorden kr 250 000 for en mellomstor kommune i Østfold.  
  
Aktuelle tiltak i forhold til optimal overvannshåndtering ved arealbruksendringer og 
nyutvikling av arealer vil ikke bare redusere forurensningspotensialet fra området, men kan ha 
gunstig flomdempende virkning. Kostnader er ikke kvantifisert. Når tiltakene blir utført i 
forbindelse med andre arbeider som likevel skal gjennomføres, kan kostnaden forutsettes å 
være av liten betydning sammenliknet med andre kostnader forbundet med å utvikle nye 
arealer. 
 
Et intensivert oppsyn med ferdselen i vestre Vansjø forutsettes å kunne løses gjennom 
endringer i oppdrag til eksisterende ordninger – for eksempel i tilknytning til 
Skjærgårdstjenesten.  

4.2.2 Jordbruk 
Effekten av alle kvantifiserte jordbrukstiltak er i sum: 1,6 – 2 tonn P per år. Ved 
summering er det tatt hensyn til at effekten av avrenningsdempende tiltak og rensetiltak til en 
hvis grad utligner hverandre. Til gjengjeld reduseres usikkerheten i total anslaget i forhold til 
usikkerheten i beregnet effekt av de enkelte tiltakene Investeringsbehov frem mot 2011 er 
ca kr 9 millioner. Årlige kostnader i form av lønnsomhetstap og økte utgifter (før 
tilskudd) er kr. 1,5 – 1,8 millioner. 
 
Med dagens tilskuddsatser i regionalt miljøprogram (RMP) vil utbetalinger til endringer i 
jordarbeiding øke med om lag 900 000 per år, utbetalinger til grasareal øke med om lag 
150 000 per år og utbetalinger til miljøareal (f.eks. fangdammer) øke med om lag kr 6 000 per 
år. Gitt 70 % dekning av investeringskostnader for fangdammer over tilskuddene til spesielle 
miljøtiltak (SMIL), vil dette utgjøre kr 5,6 millioner over 4 år. 
 
Varig redusert markedsverdi på enkelte eiendommer er ikke beregnet.  Potet- og 
grønnsaksarealer som tas ut av produksjon kan tape opptil 90 % av dagens verdi.  
 
De beskrevne tiltakene vil binde opp administrative ressurser i kommunene til saksbehandling 
og miljøplanrådgivning tilsvarende ca 3 årsverk per år frem mot 2011. Dette tilsvarer ca en 
dobling i forhold til ressursbruken i 2006 
 
I tabellen under er effekten av og kostnadene ved de ulike tiltakene forsøkt beskrevet 
enkeltvis. 
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Tiltak Forventet effekt Antatt kostnad 
Tiltak for å redusere fosforinnholdet i jorda. 
Redusert gjødsling Med dagens 

gjødselvarepriser: om lag kr. 
300 000 – 350 000 per år. 
Mangler erfaringstall til å 
beregne risiko for redusert 
lønnsomhet i potet- og 
grønnsaksproduksjon. 

Bruk av husdyrgjødsel   

på lang sikt:  
i størrelsesorden 450 kg P  
 
Betydelig positiv 
synergivirkning ved redusert 
biologisk tilgjengelighet av 
resterende avrenning 

Om lag kr.30 000 per år 
Tiltak som reduserer avrenning. 
Ingen jordarbeiding av 
kornarealene om høsten 

Forventer samme lønnsomhet 
som i dag 

Direktesådd høstkorn 

625 – 1050 kg P 

Avlingsnedgang på 150 – 200 
kg per da. Totalt kr 400 000 
per år med dagens omfang av 
høstkorn 

Omlegging til eng på 
utvalgte arealer 

Om lag 120 kg P 

Permanente buffersoner 
langs alle bekker 

50 – 100 kg P 

kr 450 – 850 pr da per år. 
Totalt kr. 650 000 – 700 000 
per år. + Opptil 90 % 
reduksjon i markedsverdi på 
omlagt potet- og 
grønnsaksareal. 

Vegetasjonssoner Ikke kvantifisert Ikke kvantifisert 
Tiltak på potet- og 
grønnsaksarealer. 

Fangdammer og buffersoner er 
inkludert under respektive 
beskrivelser, øvrige tiltak er 
ikke kvantifisert 

Fangdammer og buffersoner 
er inkludert under respektive 
beskrivelser, øvrige tiltak er 
ikke kvantifisert 

Rensetiltak 
Fangdammer og 
rensetiltak i grøfteavløp 

300 – 550 kg P, bl.a. avhengig 
av effekten av tiltak mot 
avrenning. På lang sikt vil 
effekten kunne reduseres noe 
pga økende effekt av andre 
tiltak. 

Investeringsbehovet er kr 8 
millioner frem mot år 2011. 
Verdien av fangdamarealet og 
driftsutgifter er ca kr 350 000 
per år 

Andre tiltak 
Miljøplanrådgivning Miljøplaner konkretiserer 

tiltaksarbeidet på gården. ”Rett 
tiltak på rett sted til rett tid” 

Binder administrative 
ressurser, inngår i 
totalanslaget om dette 

Hydrotekniske tiltak Ikke kvantifisert Ikke kvantifisert 
Lagring av 
husdyrgjødsel 

Risikoreduserende Investeringsbehov kr. 0,6 – 1 
million 

Økologisk jordbruk Ikke kvantifisert Ikke kvantifisert 
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4.2.3 Kommunaltekniske tiltak 
Effekten av alle kvantifiserte kommunaltekniske tiltak er i sum: 0,15– 0,25 tonn P per år 
Investeringsbehov i kommunalt avløpsnett er kr 45 – 70 millioner. Øvrige investeringer 
er anslått til kr 1,5 - 2 millioner. 
 
Største konsekvenser for årlige driftsutgifter er at det bindes opp administrative ressurser i 
kommunene til saksbehandling, kontroll, oppfølging m.v. tilsvarende 3 årsverk per år frem 
mot 2011. Krav om regelmessige analyser av restutslippet fører kostnader på til sammen 
kr 150 000 per år over på eierne av minirenseanlegg. 
 
I tabellen under er effekten av og kostnadene ved de ulike tiltakene forsøkt beskrevet 
enkeltvis. 
 

Tiltak Forventet effekt Antatt kostnad 
Tiltak i kommunalt avløpsnett 
Rehabilitering av eldre 
avløpsnett og områder 
med feilkoblinger. 

130 – 150 kg P per år Investeringsbehov kr 45 – 70 
millioner. 
Retting av feiltilkobling om lag 
25 000 per stk. Binder 
administrative ressurser til 
saksbehandling ifm. retting av 
feil. 

Tiltak i avløpsanlegg 
mot konsekvenser av 
forventet klimaendring 

Risikoreduserende, kan gjelde 
over 4 kg P per døgn i 
flomepisoder. 

Investeringsbehov tilsvarende 
kr. 150 000 – 300 000 

Felles standard for 
utforming av nye 
avløpsnett m.v. 

Reduserer risiko for feil i nye 
anlegg. 

Binder administrative ressurser 
i kommunene ved utarbeidelse. 

Systematisk oppfølging 
av kommunalt 
avløpsnett 

Ikke kvantifisert – Raskere 
oppdagelse av lekkasjer og 
andre feil. 

Binder administrative ressurser 
i oppstart, senere ingen netto 
merbelastning. 

Tiltak i private avløpsanlegg 
Tilsyn med private 
renseanlegg 

20 kg P per år Til sammen ca kr 150 000 per 
år til økt vannprøvetaking og 
analyse, fordelt på alle 
anleggseiere. 
Binder administrative ressurser 
i kommunene 

Tilsyn med private 
ledningsnett 

Risikoreduserende Binder administrative ressurser 
i kommunene 

Tiltak mot forurensning fra tettsteder 
Avrenning fra tettsteder kr. 150 000 til informasjon  
Rensetiltak i overvann 
fra by og tettsteder 

50 kg P per år 
Investeringsbehov 
(kommunenes andel) ca. kr. 1 
million 
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Tiltak Forventet effekt Antatt kostnad 
Nedlagte deponier 
Oppfølgende 
undersøkelser av 3 
nedlagte deponier 

Antatt reduksjonspotensial 
oppimot 50 kg P per år 

Kr 250 000 til tiltaksutredning, 
kost effektvurdering av de 
aktuelle tiltakene vil være del 
av disse utredningene. 

4.2.4 Innsjøinterne tiltak 
Effekten av innsjøinterne tiltak er først og fremst symptomdempende i påvente av at andre 
tiltak skal få effekt. Forsøk med manøvreringsreglementet for Vansjø har en årlig kostnad på 
om lag kr 0,3 million. 
 

4.2.5 Spesifikk kostnadseffektivitet av utvalgte tiltak 
Vi har ikke vært i stand til å beregne den spesifikke kostnadseffektiviteten av alle tiltakene. 
Det er heller ikke identifisert noen kritisk kostnadseffektivitet, da vi ikke har klart å kartlegge 
nok gjennomførbare tiltak til å oppnå miljømålet fullt ut (mer om dette i neste avsnitt). 
Kostnadseffektivitet er bare beregnet for fosfor, og det er ikke tatt hensyn til eventuelle 
positive eller negative synergieffekter. 
  
Tiltak Kr per kg tot-P 

redusert 
Faktor (�)for 

biologisk 
tilgjengelighet 

Kr per kg 
biologisk 

tilgjengelig P 
redusert 

Overvintring i stubb 
kornaraeal til vårkorn 

0 0,25 0 

Eieres kostnad ved å rette 
feiltilkobling 

750–1000 0,70 1 100–1 450 

Redusert P-gjødsling til 
korn 

660–770 0,35 1 900–2 200 

Direkteså høstkorn 1 900–3 200 0,25 7 600–12 800 
Fangdammer / rensetiltak 1 700–3 100 0,20 8 600–15 700 
Eng og buffersoner 2 950–4 100 0,25 11 800–16 500 
Bedre oppfølging av 
private minirenseanlegg 

ca. 7 500 0,30 – 0,70 10 500–25 000 

Tiltak i kommunalt 
avløpsnett 

15 000–27 000 0,60 25 000–45 000 

 
Kostnadseffektivitetene er beregnet på grunnlag av data fra avsnittene over. Intervallene er 
beregnet som høyeste kostnad dividert med laveste effekt og vice versa. For en best mulig 
sammenlikning mellom de forskjellige tiltakene er kostnadseffektiviteten også beregnet for 
biologisk tilgjenglighet av fosforet. Den andelen av fosforet som er biologisk tilgjengelig er 
uttrykt med en faktor (�) Vi har tatt utgangspunkt i faktorene som brukes av Lyche-Solheim 
m.fl. (2001). Ut fra en skjønnsmessig vurdering er enkelte faktorer justert. 
Tilgjengelighetsfaktoren knyttet til gjødsling er økt med 0,1 da redusert gjødsling direkte 
påvirker fosforets løselighet i jorda. Vi har redusert tilgjengelighetsfaktoren for fangdammer 
med 0,05 siden fangdammer har størst effekt på partikkelbundet fosfor. Vedrørende faktor for 
bedre oppfølging av private minirenseanlegg vil denne ligge et sted mellom faktoren for 
restutslipp etter rensing og faktor for spredt avløp.  
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For å beregne årlige kostnader av investeringer er følgende levetider brukt: i) Fangdammer 
m.v. er gitt 20 års levetid. Kommunalt avløpsnett og retting av private feilkoblinger er gitt 40 
års levetid, jf. gjeldende forskrifter om kommunal regnskap. Det er brukt 4 % 
kalkulasjonsrente jf. finansdepartementets veiledning om kosteffektberegninger. 
Årskostnaden er beregnet etter annuitetsprisnippet (lik kostnad hvert år gjennom hele 
levetiden). 
 

4.3 Handlingsplanen oppfyller ikke avlastningsbehovet fullt ut 
Summen av alle de kvantifiserte tiltakene i handlingsplanen reduserer fosfortilførslen 
med 1,75 – 2,25 tonn fosfor per år. Dette er 0,15 - 0,65 tonn mindre enn det beregnede 
avlastningsbehovet på 2,4 tonn. 
 
Det er likevel grunn til å satse på tiltakene som er beskrevet i denne handlingsplanen. Denne 
anbefalingen gir vi på følgende grunnlag: 

- Forbedring i vannkvalitet (Saloranta, 2006b) vil skje gradvis med reduksjoner i 
forurensningsbelastningen, alle de beskrevne tiltakene vil ha stor nytte for 
vannkvalitetsutviklingen 

- Beskrevne investeringer er nødvendige å gjennomføre uavhengig av hvilke andre 
fremtidige tiltak som vil bli iverksatt. 

- Effekten av tiltak som ikke er kvantifiserbare må vurderes på bakgrunn av erfaring 
- Usikkerheter i beregnet effekt tilsier at de beskrevne tiltakene bør gjennomføres og 

effekten evalueres før ytterligere tiltak vurderes (se også kapittel 6). 
- Usikkerhet i beregnet reduksjon i tilførsel til vestre Vansjø fra Storefjorden ved 

måloppnåelse for Storefjorden, gjør det naturlig å avvente vurdering av ytterligere 
tiltak til vi er noe nærmere målene for Storefjorden. 
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5 Virkemidler 

5.1 Virkemidlene presentert tiltaksvis 

5.1.1 Sektorovergripende tiltak 

Etablerte virkemidler 
Tiltak 

Juridiske 
(Tilsynsmyndighet) 

Økonomiske 
Satser per 2006 

Administrative Muligheter for ny bruk av virkemidler 

Hovedplaner 
vannmiljø 

Kommuner skal 
gjennomføre oversikts-
planlegging. Kommunen 
vurderer selv behovet for 
hovedplan vannmiljø.  
 
Elementer av en slik plan 
kan pålegges av 
Fylkesmannen som 
forurensningsmyndighet for 
avløp fra større tettsteder.  
 
Kommende 
vannforvaltningsplaner iht. 
forskrift om rammer for 
vannforvaltningen 
forutsetter informasjon 
tilsvarende det som inngår i 
slike hovedplaner 

  Avtaler mellom kommunene og Morsa om at slike planer 
skal lages og holdes oppdatert 
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Etablerte virkemidler 
Tiltak 

Juridiske 
(Tilsynsmyndighet) 

Økonomiske 
Satser per 2006 

Administrative Muligheter for ny bruk av virkemidler 

Tiltak mot 
avrenning i 
anleggsperioden 
og utforming av 
overvannsnett. 

Plan- og bygningsloven – 
reguleringsplaner og 
byggesaker 
(kommunen) 
 
Forurensningsloven  
(Fylkesmannen) 

  Krav om tiltak mot avrenning i anleggsperioden og krav 
til utforming overvannshåndtering ifm. utbygging av 
arealer pålegges entreprenør av kommunen. På eiendom 
med særlig høyt fosforinnhold kan Fylkesmannen pålegge 
tiltak i medhold av forurensningsloven.  

Langsiktig strategi 
for nedbygging av 
fosforoverskuddet 
i jorda. 

Plan- og bygningsloven – 
reguleringsplaner 

  Krav om tomteutnyttelsesgrad og beplantning og skjøtsel 
av beplantning i tilknytning til reguleringsplaner 

 

5.1.2 Jordbruk 
Jordbrukssektoren er den største kilden til lokal forurensning til vestre Vansjø, og er den sektoren som står over for størst endring. Generelt er 
virkemidler i jordbruket fundert på verdiene av å opprettholde en vital produksjon og å holde produktiv jord i hevd som ressurs og livsgrunnlag 
også for kommende generasjoner i uoverskuelig framtid. Parallelt med miljøtiltakene vil det derfor måtte eksistere virkemidler som fremmer 
produksjonen i jordbruket. Det er viktig å sørge for at disse virkemidlene ikke utligner hverandre men fungerer hensiktsmessig sammen.  
 
Det har gjennom lengre tid vært fokus på betydningen av fangdammer, og det må forutsettes at både effekten og forventninger til omfanget av 
dette tiltaket er godt kjent. Mest sannsynlig barriere for flere fangdammer er investeringskostnaden. Så lenge fangdam ikke er en direkte 
forutsetning for produksjonen blir investeringen en ren utgiftspost. Kostnader ved fangdam faller på grunneier. Mange steder skjer driften ved at 
jorda er leid bort. Dette kan gjøre det ytterligere vanskelig å skape forståelse for behovet for tiltaket. At kostnader faller på grunneier nederst i en 
bekk der flere grunneiere bidrar med forurensing kan oppleves urimelig. Et krav om omfattende bruk av fangdammer legger en urimelig 
merbelastning på grunneierne rundt vestre Vansjø, sammenliknet med andre grunneiere, dersom det ikke etableres bedre finasieringsløsninger. 
Det er også grunn til å tro at man er i en ”alle venter på de andre” situasjon.  
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Produksjonstilskuddet er avgjørende for lønnsomheten i kornproduksjon, og innretting av vilkår for produksjonstilskuddet har stor effekt på 
kornproduksjonen. Lønnsomheten i potet- og grønnsaksproduksjonen er større og vilkår for produksjonstilskuddet har liten effekt på disse 
produksjonene. 
  
I tabellen under har vi forsøkt å knytte tiltakene i handlingsplanen opp mot dagens virkemidler og ansvarsforhold, vise muligheter til ny bruk av 
virkemidlene og hvor det kan være hensiktsmessig med nye virkemidler.  
 
For enkelte tiltak er det angitt mulighet for bruk av pålegg etter ny tolkning av forurensningsloven, det er ønskelig å kunne bruke andre 
virkemidler. Flere steder er innskjerping av vilkårene for produksjonstilskuddet nevnt som et mulig virkemiddel. En slik innskjerping må 
imidlertid ikke stå i veien for større fokus på miljøplaner og økt veiledning.   
 

Etablerte virkemidler 

Tiltak Juridiske 
(Tilsynsmyndighet) 

Økonomiske 
Satser 2006 

Administrative 

Mulighet for ny praktisering 
av dagens virkemidler 
(Lokal- og regional myndighet) 
 

Vurdering av virkemidlene 
(Sentral myndighet utformer 
virkemidlene) 
 

Tiltak for å redusere fosforinnholdet i jorda. 
Redusert gjødsling Forskrift om 

gjødslingsplanlegging 
(Kommunen) 

 Nasjonale 
gjødslingsnormer 
 
Dialog og 
veiledning 
 

- Innføre dette i RMP 
- Ny forvaltning av kravet om 
behovstilpassing i forskrift om 
gjødslingsplanlegging  
- Ny-tolking av 
forurensningsloven § 8 og 
vedtak om forbud mot P-
gjødsling på jord med høyt 
fosforinnhold  

- Mangler mulighet for å gi 
økonomisk kompensasjon for 
risiko for lønnsomhetstap. 
- Økt støtte gjennom RMP vil 
utarme potten dersom den ikke 
økes. 
- Ønskelig med 
dokumentasjonskrav til faktisk 
gjødsling. 
- Behov for lokalt tilpassede 
gjødslingsnormer 
- Samarbeid/avtale med 
gjødslingsbransjen om 
produkter, rådgivning og FoU. 
- Er ikke hjemmel til å stille 
vilkår for produksjonstilskudd 
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Etablerte virkemidler 

Tiltak Juridiske 
(Tilsynsmyndighet) 

Økonomiske 
Satser 2006 

Administrative 

Mulighet for ny praktisering 
av dagens virkemidler 
(Lokal- og regional myndighet) 
 

Vurdering av virkemidlene 
(Sentral myndighet utformer 
virkemidlene) 
 

Bruk av 
husdyrgjødsel   

Forskrift om 
gjødslingsplanlegging 
(Kommunen) 
 
Forskrift om organisk 
gjødsel 
(Kommunen) 

Mulig å søke 
SMIL-midler 
til å redusere 
kostnader ved 
transport ut av 
nedbørfeltet 

Avtaler med 
enkeltbruk om 
transport av gjødsel 
ut av nedbørfeltet 

- Kommunale vedtak om økt 
spredeareal etter forskrift om 
organisk gjødsel 
- Kommunale vedtak om 
forbud mot spredning etter 1. 
sept (om nødvendig). 

Må evalueres på bakgrunn av 
erfaring – kan være behov for å 
utvide tidsperioden kommunen 
kan innskrenke spredning for å 
unngå høstspredning. 

Tiltak for å redusere avrenning 
Ingen 
jordarbeiding av 
kornarealene om 
høsten 

Vilkår for 
produksjonstilskudd 
etter forskrift om 
produksjonstilskudd 
(Fylkesmannen vedtar 
vilkår, kommunen og 
FM fører tilsyn) 

Tilskudd via 
RMP 
kr 36 – 170 per 
da 

Dialog og 
veiledning 

- Endringer i RMP 
- Justere vilkårene for 
produksjonstilskuddet. 

Økt omfang vil utvanne RMP-
satsene dersom ikke potten økes 

Direktesådd 
høstkorn 

 Tilskudd via 
RMP 
kr 36 – 170 per 
da 

Dialog og 
veiledning 

- Endringer i RMP 
- Kan bli aktuelt som nytt vilkår 
for produksjonstilskudd 

- Økt støtte gjennom RMP vil 
utarme potten dersom den ikke 
økes. 
- Forventet lønnsomhetstap er 
så stort at vilkår for 
produksjonstilskuddet kan vise 
seg å bli lite effektivt. 

Omlegging til eng 
på utvalgte arealer/ 
økt bruk av 
flerårig eng i 
vekstskiftet 

Forskrift om 
miljøplaner, å ha 
miljøplan er vilkår for 
produksjonstilskudd 
(Kommunen) 
 

Tilskudd via 
RMP 
kr 240 per da 
omlagt 
kornareal. Kr 
600 per da 
Morsa gras 

- Kommunen bistår 
i avtaler om 
bortleie av jord til 
eng. 
- Morsa gras 
- Avtaler om å 
omrokkere 
produksjoner 

- Endringer i RMP 
- Ny-tolking av 
forurensningsloven § 8 og 
vedtak om 
rådighetsbegrensninger på 
forurenset grunn 

- Aktuelt med avbøtende tiltak 
for eventuelle eiendommer som 
får vesentlig verdiforringelse 
- Kan bli behov for virkemidler 
for økt omleggingstakt på 
prioriterte arealer. 
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Etablerte virkemidler 

Tiltak Juridiske 
(Tilsynsmyndighet) 

Økonomiske 
Satser 2006 

Administrative 

Mulighet for ny praktisering 
av dagens virkemidler 
(Lokal- og regional myndighet) 
 

Vurdering av virkemidlene 
(Sentral myndighet utformer 
virkemidlene) 
 

Permanente 
buffersoner langs 
alle bekker 

Vilkår for 
produksjonstilskudd 
etter forskrift om 
produksjonstilskudd  
(Fylkesmannen vedtar 
vilkår, kommunen og 
FM fører tilsyn) 

Tilskudd via 
RMP 
kr 480 – 720 
per da 

Dialog og 
veiledning 

- Endring i RMP 
- Justere vilkårene for 
produksjonstilskuddet. 

- Økt støtte gjennom RMP vil 
utarme potten dersom den ikke 
økes. 
- Vilkår til 
produksjonstilskuddet har liten 
effekt på produksjoner med høy 
lønnsomhet, for eksempel 
poteter og grønnsaker. 

Vegetasjonssoner Forskrift om 
miljøplaner, å ha 
miljøplan trinn 1 er 
vilkår for 
produksjonstilskudd 
(Kommunen) 
 
Vannresursloven og 
Plan- og 
bygningsloven 
(kommunen) 

Reetablering 
og 
skjøtselstiltak 
kan støttes 
gjennom SMIL 

Dialog og 
veiledning 

- Utarbeide informasjons-
materiell om beplantning og 
skjøtsel av vegetasjonssoner. 
- Kommunen kan fastsette 
spesifikke krav til omfang av 
vegetasjonssoner ved 
planvedtak jf vannressursloven, 
dette utløser erstatningsansvar 
og gir begrensninger i mulighet 
for kreve skjøtsel av 
vegetasjonssonene  

Vurdere behov for spesifikt 
krav til dokumentert nivå på og 
etterlevelse av miljøplan. 

Tiltak på potet- og 
grønnsaksarealer. 

 Kjøp av 
spesielle 
gjødselslag kan 
støttes 
gjennom SMIL 

Dialog og 
veiledning 
 

- Endringer i RMP 
- Ny-tolking av 
forurensningsloven § 8 og 
vedtak om at poteter og visse 
erosjonsutsatte grønnsaksslag 
bare kan dyrkes på areal som er 
tilknyttet fangdam el. 

- Økt støtte gjennom RMP vil 
utarme potten dersom den ikke 
økes. 
- Økt FoU av aktuelle tiltak.  
- Kan bli behov for virkemidler 
som er uavhengige av 
produksjonstilskuddet, for 
eksempel forskrifter under 
jordloven.  
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Etablerte virkemidler 

Tiltak Juridiske 
(Tilsynsmyndighet) 

Økonomiske 
Satser 2006 

Administrative 

Mulighet for ny praktisering 
av dagens virkemidler 
(Lokal- og regional myndighet) 
 

Vurdering av virkemidlene 
(Sentral myndighet utformer 
virkemidlene) 
 

Rensetiltak 
Fangdammer og 
rensetiltak i 
grøfteavløp 

Forskrift om 
miljøplaner, å ha 
miljøplan trinn 1 er 
vilkår for produksjons-
tilskudd (Kommunen) 
 

Investerings-
støtte 70 % 
(SMIL), 
Tilleggskostna
der ved 
utforming som 
styrker 
biologisk 
mangfold kan 
dekkes 100 %  
 
Tilskudd via 
RMP 
kr 331 per da 
beslaglagt 

Dialog og 
veiledning, Avtaler 

Revisjon av kommunale SMIL-
strategier for å innlemme 
nyeste kunnskap om hvordan 
fangdammene bør utformes og 
hvordan de bør lokaliseres. 

Større fangdammer betyr økte 
kostnader.  For å sikre rimelig 
likhet i rammebetingelser i hele 
næringen er det behov for å øke 
finansieringsgraden.  
 
Ev. hjemmel for pålegg kan øke 
gjennomføringen men 
vanskelig å fatte vedtakene pga 
rimelighetskravet – Behov for 
kostnadsfordeling der flere 
grunneiere og brukere drar 
nytte av samme fangdam. 
 
SMIL-potten må økes. Flere og 
mer kostbare fangdammer vil 
ellers komme i veien for å 
kunne nå også andre miljømål.  

Andre tiltak 
Miljøplan-
rådgivning 

Forskrift om 
miljøplaner, å ha 
miljøplan trinn 1 er 
vilkår for produksjons-
tilskudd (Kommunen) 

 Dialog og 
veiledning 

Økt rådgivning Behov for ev andre virkemidler 
vurderes etter at økt 
tilgjengelighet til faglig 
rådgivning er etablert 
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Etablerte virkemidler 

Tiltak Juridiske 
(Tilsynsmyndighet) 

Økonomiske 
Satser 2006 

Administrative 

Mulighet for ny praktisering 
av dagens virkemidler 
(Lokal- og regional myndighet) 
 

Vurdering av virkemidlene 
(Sentral myndighet utformer 
virkemidlene) 
 

Hydrotekniske 
tiltak 

Forurensnings-
forskriften kap. 4 (om 
planeringsfelt) med 
tekniske retningslinjer  
(Kommunen) 
 
Ev vilkår i vedtak om 
lukking av bekker 
(kommunen) 
 
Forskrift om 
miljøplaner, å ha 
miljøplan er vilkår for 
produksjonstilskudd 
(Kommunen) 
 

Mulighet for 
støtte gjennom 
SMIL 

Veiledning til 
kommunene  
TA 1802 
 
Dialog og 
veiledning 

Kontroll av bekkelukkinger iht. 
de krav som er stilt i vedtak den 
gangen tiltakene ble 
gjennomført, og planeringsfelt 
iht. forskriften med tekniske 
retningslinjer 

Vurdere behov for spesifikt 
krav til dokumentert nivå på og 
etterlevelse av miljøplan. 
 
Antatt stort behov for å 
vedlikeholde drenssystemer. 
Vil legge stort press på SMIL-
potten om denne ikke økes 

Lagring av 
husdyrgjødsel 

Forskrift om organisk 
gjødsel (Kommunen) 
fører tilsyn 

Mulig å støtte 
investeringer i 
lager gjennom 
SMIL 

Dialog og 
veiledning 

Kommunale vedtak om 
skjerpede krav til lagring av 
fastgjødsel etter forskrift om 
organisk gjødsel 

Det vil være en fordel om 
SMIL-potten økes. 
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5.1.3 Kommunaltekniske tiltak 
Kommunaltekniske tiltak kan med få unntak styres med sterke virkemidler i forurensningsloven og plan- og bygningsloven. Videre er det etablert 
en forvaltning og forståelse for forurensningspotensialet som gjør at det ikke er store barrierer mot tiltak i sektoren. Den største utfordringen på 
virkemiddelsiden vil være tiltak mot tettstedsavrenning. 

Etablerte virkemidler 
Tiltak Juridiske 

(Tilsynsmyndighet) 
Økonomiske 
Satser per 2006 

Administrative Muligheter for ny bruk av virkemidler 

Tiltak i kommunalt avløpsnett 
Rehabilitering 
av eldre 
avløpsnett og 
områder med 
feilkoblinger. 

Forurensningsforskriften 
kap. 14, for avløpsnett 
knyttet til Kambo og 
Fuglevik (Fylkesmannen) 
 
Plan- og bygningsloven, 
for retting av feilkoblinger 
(Kommunen) 

 Kommunenes krav 
til egen virksomhet 

 

Tiltak i 
avløpsanlegg 
mot 
konsekvenser 
av forventet 
klimaendring 

Forurensningsforskriften 
kap. 14, for avløpsnett 
knyttet til Kambo og 
Fuglevik (Fylkesmannen) 

 Kommunenes krav 
til egen virksomhet 
(vannmiljøplaner 
ol.). 

 

Felles standard 
for utforming 
av nye 
avløpsnett m.v. 

  tilgjengelig mal for 
VA-norm. 

Innføring av VA-norm og styrking av kommunenes krav til 
egen virksomhet 

Systematisk 
oppfølging av 
kommunalt 
avløpsnett 

Internkontrollforskriften jf. 
Forurensningsforskriften 
kap. 14, for avløpsnett 
knyttet til Kambo og 
Fuglevik (Fylkesmannen)  

 Kommunenes krav 
til egen virksomhet 
(vannmiljøplaner 
ol.) 

Styrking av kommunenes krav til egen virksomhet 
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Etablerte virkemidler 
Tiltak Juridiske 

(Tilsynsmyndighet) 
Økonomiske 
Satser per 2006 

Administrative Muligheter for ny bruk av virkemidler 

Tiltak i private avløpsanlegg 
Tilsyn med 
private 
renseanlegg 

Forurensningsforskriften 
kap. 12 og 13 
(Kommunen) 

Kommunenes 
krav til egen 
virksomhet 
(vannmiljøplaner 
ol.) 

 - Styrket teknisk opplæring av anleggseiere 
- Krav til egenkontroll av oppnådd renseeffekt 
- Styrking av kommunenes krav til egen virksomhet 

Tilsyn med 
private 
ledningsnett 

Plan- og bygningsloven  
(Kommunen) 

 Kommunenes krav 
til egen virksomhet 
(vannmiljøplaner 
ol.) 

Styrking av kommunenes krav til egen virksomhet 

Tiltak mot forurensning fra tettsteder 
Avrenning fra 
tettsteder 

  Kommunenes krav 
til egen virksomhet 
(vannmiljøplaner 
ol.) 

Informasjon til private aktører 
Samarbeid med gjødselleverandører 
 
Styrking av kommunenes krav til egen virksomhet 

Rensetiltak i 
overvann fra by 
og tettsteder 

Forurensingsloven 
(Fylkesmannen for 
tettsteder knyttet til 
Kambo og Fuglevik 
renseanlegg) 

 Kommunenes krav 
til egen virksomhet 
(vannmiljøplaner 
ol.) 

- Styrking av kommunenes krav til egen virksomhet  
- Innlemme krav til overvannshåndtering som del av 
tillatelser etter forurensningsloven.  

Oppfølgende 
undersøkelser 
av nedlagte 
deponier 

Forurensningsloven 
(Fylkesmannen) 
 

 Kommunenes krav 
til egen virksomhet 
(vannmiljøplaner 
ol.) 

Dialog kommune/FM om behov for undersøkelser, ev pålegg 
etter forurensningsloven. 
Kommunene bør kunne samarbeide om utredningen  
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5.1.4 Innsjøinterne tiltak 

Etablerte virkemidler 
Tiltak Juridiske 

(Tilsynsmyndighet) 
Økonomiske 
Satser per 2006 

Administrative Muligheter for ny bruk av virkemidler 

Forsøk med 
endringer i 
manøvreringen av 
vassdraget 

Manøvreringsreglement  
fastsatt i medhold av  
vannresursloven 
(NVE fastsetter reglement, 
kommunen iverksetter det) 

  Aktuelt med søknad om endring av konsesjonen dersom 
forsøkene viser behov for annet manøvreringsregime enn 
det som er fastsatt i gjeldende reglement.  

Mer effektive 
rovfiskbestander 

Laks og innlandsfisk loven 
(Kommunen) 

 Privatrettslige 
avtaler med 
fiskere 

 

Sivhøsting Vannresursloven 
(NVE) 
Laks- og innlandsfisk loven 
(Kommunen) 
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6 Videre arbeid med handlingsplanen 
I denne handlingsplanen anbefales det omfattende tiltak. Med dagens kunnskap vil likevel 
ikke disse tiltakene være tilstrekkelige til å nå det endelige miljømålet for vestre Vansjø.  
 
Det er usikkerheter knyttet til alle beregninger, det være seg vestre Vansjøs tålegrense for 
fosfor, beregnet behov for reduksjon i fosfortilførsel, effekten på vestre Vansjø av 
måloppnåelse i Storefjorden, og sist men ikke minst den samlede effekten av de anbefalte 
tiltakene.  
 
I løpet av 2009 – 2010, bør det gjennomføres oppfølgende undersøkelser av lokale tilførsler til 
vestre Vansjø, samt kartlegging av gjennomføringsgraden av tiltakene. Dette vil gi grunnlag 
for i) en evaluering av denne handlingsplanen og ii) å avgjøre om det er behov for å utarbeide 
ny handlingsplan i forlengelsen av denne. 
 
Evalueringen bør også omfatte gjennomføringsgrader, effekter og kostnader som følger av 
tiltakene i denne handlingsplanen. Spesielt se på erfaringer med nye tiltak slik som redusert 
fosforgjødsling. 
 
 
 

 
Friluftsliv på Vik sør på Østenrødøya i Storefjorden. Foto: Leif Roger Karlsen 
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