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1 Forord
Tiltaksanalyse for Morsa er en sammenstilling og faglig vurdering av relevante tiltak for å bedre
vannkvaliteten innenfor Morsa i planperiode 2, fra 2016 til 2021. Tiltaksanalysen har tatt
utgangspunkt i dagens tilstand og hvilke påvirkninger som bidrar med de største belastningene på
hver enkelt vannforekomst. Hver sektormyndighet har hatt ansvar for å foreslå tiltak for sine
påvirkninger. I denne tiltaksanalysen har vi forsøkt å lage et helhetlig bilde av påvirkningene på tvers
av sektorene og foreslår et sett av ulike tiltak. Prioriteringer av tiltak er basert på en vurdering av
kostnadseffektivitet, og er gjennomført i samarbeid med hver enkelt sektor.
Lokal tiltaksanalyse inngår som et grunnlagsdokument til regional vannforvaltningsplan for
Vannregion Glomma som legges ut for offentlig høring 1.juli – 31.desember 2014. Denne regionale
planen skal vedtas i fylkestinget før sommeren 2015 og oversendes deretter til Miljøverndepartementet for godkjenning ved kongelig resolusjon.
Tiltaksanalysen er utarbeidet av daglig leder i vannområde Morsa, i nært samarbeid med
temagruppene avløp og landbruk i Morsa, samt kommunene, fylkesmennene, fylkeskommunene, og
andre sektormyndigheter som har meldt inn tiltak. Vannområdet har også fått god faglig hjelp av
Driftsassistansen i Østfold, Bioforsk, NIVA og Norconsult.
Det har også vært et godt samarbeid underveis i prosessen med de andre vannområdene i Østfold,
vannområdene Glomma sør og Haldenvassdraget.

Våler, 24. juni 2014

Reidar Kaabbel, ordfører i Våler kommune
Leder vannområdeutvalget Morsa

Forsiden: Vansjø fra Marbukollen. Foto: Helge Eek.
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2 Sammendrag
Tiltaksanalyse for Morsa er en sammenstilling og faglig vurdering av relevante tiltak for å bedre
vannkvaliteten innenfor Morsa i planperiode 2, det vil si fra 2016 til 2021. Lokal tiltaksanalyse inngår
som et grunnlagsdokument til regional vannforvaltningsplan for Vannregion Glomma som legges ut
for offentlig høring 1.juli – 31.desember 2014. Denne regionale planen skal vedtas i fylkestinget før
sommeren 2015 og oversendes deretter til Miljøverndepartementet for godkjenning ved kongelig
resolusjon.
Vannområdet Morsa består av Vansjø-Hobølvassdraget med kystområdene fra Drøbak i Frogn
kommune i nord til Saltnes i Råde kommune i sør. Vansjø-Hobølvassdraget med kystområdene sør
for Raet inngår i planperiode 1, mens Hølenelva og kystområdene nord for Hølen inngår i
planperiode 2. Det er gjennomført omfattende tiltak for bedre vannkvaliteten i VansjøHobølvassdraget, mens tiltaksarbeidet ikke har kommet like langt i kystområdene.
Hovedutfordringer i vannområde Morsa er for høye tilførsler fra næringsstoffer fra jordbruk og avløp.
Over 90 % av vannområdet ligger under marin grense noe som fører til mye naturlig erosjon av leire
og annen næringsrik jord. Det er dessuten store utfordringer knyttet til erosjon i flere av sideelvene
og flom i Vansjø. Utbygging av ny firefelts motorvei vil også kunne påvirke vannkvaliteten i VansjøHobølvassdraget og Hølenvassdraget. I skogsområdene er vannforekomster påvirket av sur nedbør
og kystområdene er påvirket av næringssalter og miljøgifter fra blant annet industri og havner.
Vansjø er regulert.
Det er gjennomført en vurdering av økologisk tilstand for alle vannforekomstene i Morsa. Av de
elleve innsjøvannforekomstene, er det tre som er vurdert til å ha god økologisk tilstand. Disse ligger
alle øverst i Vansjø-Hobølvassdraget. For syv av innsjøvannforekomstene som har moderat eller
dårligere tilstand, er dette hovedsakelig knyttet til eutrofiering. En innsjøvannforekomst har svært
dårlig tilstand grunnet forsuring. Av totalt 45 elvevannforekomster er seks vurdert til å ha god
økologisk tilstand. Disse er enten skogsbekker og/eller ligger i øvre del av Vansjø-Hobølvassdraget.
Elver og bekker lengre ned i vassdraget, og som er påvirket av landbruk eller avløp, har moderat eller
dårligere tilstand. Også bekker og elver i kystområdene har store utfordringer knyttet til vannkvalitet.
Av de totalt 56 elve- og innsjøvannforekomstene i Morsa, er 15 vurdert til ikke å være i risiko. Dette
betyr at de er vurdert til å ville nå miljømålet uten at det settes inn nye tiltak. Syv av de 41 elve- og
innsjøvannforekomstene som er satt i risiko, er vurdert til å kunne nå målet om god økologisk
tilstand etter gjennomførte tiltak. For de resterende 34 vannforekomstene vurderes det at det er
behov for utsatt frist for å nå miljømålene. Tre av disse er foreslått som sterkt modifiserte
vannforekomster, og endelig miljømål for disse vil være godt økologisk potensial. I tillegg er en
kystvannforekomst foreslått som kandidat til sterkt modifisert vannforekomst. Bakgrunnen for at det
er behov for å søkes om utsatt frist for å nå miljømålet i så stor grad, er hovedsakelig at det på grunn
av tidligere gjødslingspraksis er svært høyt fosforinnhold i jorda, som vil fortsette å tilføre
vassdragene næringsstoffer i lang tid fremover.
Det er gjennomført tilførselsberegninger for fosfor fordelt på 15 delområder i Morsa. Beregningene
viser at jordbruk står for de største tilførslene i vannområdet, men at det også er betydelige tilførsler
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fra kommunalt og spredt avløp. Avlastningsberegninger viser at det fortsatt er behov for en betydelig
reduksjon i fosfortilførsler til Vansjø-Hobølvassdraget. Også i Hølen er det et stort avlastningsbehov.
I forbindelse med tiltaksanalysene har hver enkelt sektor hatt ansvar for å melde inn tiltak innenfor
sine ansvarsområder. Vannområde Morsa har mottatt forslag til tiltak fra samtlige av kommunene
dette har vært aktuelt for. Fylkesmennene i Østfold og Oslo og Akershus, Miljødirektoratet, NVE og
Statens vegvesen har også meldt inn tiltak. Det er meldt inn omfattende tiltak innen landbruk og
avløp, som også står for de største tilførslene av næringsstoffer til vassdragene. Det er i samarbeid
med hver enkelt sektor gjennomført prioriteringer av tiltak basert på en vurdering av
kostnadseffektivitet.
For å få gjennomført nødvendige tiltak anses det som nødvendig med økte tildelinger av midler til
miljøtiltak i landbruket, samt regionalt tilpassede forskriftskrav om miljøtiltak i landbruket. Det vil
også være nødvendig med bedre statlige finansieringsmuligheter av erosjonstiltak i elver og
flomtiltak i Vansjø.
Klimaendringer vil kunne motvirke effekten av miljøtiltakene. Dersom det gjennomføres tilstrekkelig
tiltak, vil en til tross for klimaendringer likevel kunne oppnå en bedring i vannkvaliteten.
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3 Innledning
De lokale tiltaksanalysene danner grunnlaget for tiltaksprogrammet i vannregion Glomma. En
oppsummering av tiltaksprogrammet skal innarbeides i forvaltningsplanen. Utkast til regional
vannforvaltningsplan med tiltaksprogram sendes på offentlig høring i perioden 1. juli 2014 til
31. desember 2014. Forvaltningsplanen med tiltaksprogram vedtas av berørte fylkeskommuner i
2015. Forvaltningsplanen vil bli gjeldende for perioden 2016 -2021 etter godkjenning i Stortinget ved
kongelig resolusjon.
Den lokale tiltaksanalysen er en vurdering av hvilke tiltak som må gjennomføres for at miljømålene
for vannforekomstene i et vannområde skal nås. Den har tatt utgangspunkt i de vesentlige
vannforvaltningsspørsmålene for vannområdet som blant annet beskriver de viktigste påvirkningene
og utfordringene for vannmiljøet.
Tiltaksanalysen omfatter miljøforbedrende og forebyggende tiltak for vannforekomster som er i
risiko for ikke å nå, eller å få forringet miljømålet innen 2021. For å nå miljømålene er det nødvendig
at de foreslåtte tiltakene gjennomføres.
Målet med tiltaksanalysen er å finne fram til de mest kostnadseffektive tiltakene for å nå
miljømålene. Gjennom analysen er det foretatt en faglig vurdering og rangering av relevante tiltak
innenfor den enkelte sektor. Disse vurderingene er basert på kostnader, effekter og
kostnadseffektivitet der dette er mulig, men tiltak er også foreslått og prioritert på bakgrunn av
økologiske og samfunnsnyttige vurderinger. Tiltakene er kostnadsberegnet på grunnlag av det
tallmaterialet som er fremskaffet.
Detaljene på vannforekomstnivå er presentert i en grunnlagstabell. Grunnlagstabellen er å finne på
vannområdets hjemmeside www.morsa.org og på vannportalen www.vannportalen.no.
Arbeidet i vannområdet er å regne som et faglig innspill til vannregionmyndigheten
(VRM)/vannregionutvalget (VRU). Hovedarenaen for politiske innspill blir i vannregionutvalget (VRU),
der kommunene og sektorene er representert, og gjennom høring og behandlingen i
fylkeskommunene.
Arbeidet med den lokale tiltaksanalysen har forutsatt deltagelse fra aktuelle sektormyndighetene,
men eierskapet ligger imidlertid hos kommunene.

3.1 Om tiltaksanalysen
Morsa-prosjektet ble opprettet i 1999 som et samarbeid mellom åtte kommuner for å bedre
vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. For dette området ble det utarbeidet en tiltaksanalyse
allerede i 2001, og det er gjennomført omfattende tiltak for å bedre vannkvaliteten. I tråd med
Vannforskriften som ble innført i 2007, ble området utvidet til også å omfatte kystområdene sør for
Raet. Fra 2011 ble Hølenvassdraget og kystområdene nord for Hølen innlemmet i vannområde
Morsa. Ved den siste utvidelsen ble også tre nye kommuner med i vannområdet. Vansjø-

7

Hobølvassdraget og kystområdene sør for Raet er i planperiode 1, mens Hølenvassdraget og
kystbekkene nord for Hølen er i planperiode 2.
Grunnlaget for tiltaksanalysen har vært karakteriseringsdata med miljøtilstand og registrerte
påvirkninger for vannforekomstene. Det er et omfattende kunnskapsgrunnlag i Morsa, særlig i
Vansjø-Hobølvassdraget, som ligger som bakgrunn for arbeidet med tiltaksanalysen.
Tiltaksanalysen for kystvannforekomstene blir utarbeidet gjennom prosjekt Ytre Oslofjord, og
kystvannsforekomstene blir derfor bare sporadisk omtalt i tiltaksanalysen for Morsa.
Tiltaksanalysen er utarbeidet i nært samarbeid med kommunene og øvrige sektormyndigheter.
Sektorene har hatt ansvar for å melde inn aktuelle tiltak innenfor sine ansvarsområder.
Vannområdene i Østfold avholdt felles innledende møter med NVE, Statens vegvesen og kystverket
og fiskeridirektoratet våren 2013. Tiltaksanalysen har vært tema på flere av møtene i temagruppe
landbruk og avløp. Det har videre vært fortløpende samarbeid og dialog med kommunene,
fylkeskommunene, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NVE og Statens
vegvesen.
I oktober 2013 ble det avholdt en workshop om Vansjø der forskere, forvaltning, politikere og
interesseorganisasjoner var til stede. Første dag på workshopen var temaet forskningsresultater i
forhold til overvåkning, utvikling i miljøtilstand og klimaendringer. På dag to ble det fokusert på tiltak
og tiltaksanalyser.
Østfold og Akershus bondelag har vært invitert med på møte i temagruppe landbruk, der
tiltaksanalysen var hovedtemaet på møtet. I tillegg har bondelagene vært orientert i prosessen ved å
inneha en observatørstatus i vannområdeutvalget.
Vannområde Morsa har mottatt innspill fra alle kommunene i vannområdet hvor tiltak for bedret
vannkvalitet har vært aktuelle. I tillegg har Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
NVE, Statens vegvesen og Miljødirektoratet levert inn innspill med forslag til konkrete tiltak.
Bioforsk har utarbeidet tilførselsberegninger for landbruks- og bakgrunnsavrenning. Norconsult har
hatt i oppdrag å utarbeide tilførselsberegninger fra kommunalt avløp i samarbeid med kommunene
og interkommunale selskaper. Bioforsk har opprettet datasystemet WebGis avløp for Morsa, slik at
tilførselsberegninger for separate avløpsanlegg kunne hentes ut samlet for alle kommunene som
benyttet dette systemet. NIVA og Bioforsk har bistått daglig leder med å utarbeide avlastningsbehov
for aktuelle vannforekomster.
Vannområdeutvalget Morsa behandlet tiltaksanalysen på sitt møte i januar 2014, i etterkant av
oversendelse av planen til vannregionmyndigheten. Tiltaksanalysen for vannområde Morsa er ikke
politisk behandlet i hver enkelt kommune, men det vil tilrettelegges for lokale prosesser i forbindelse
med høringsprosessen for tiltaksprogrammet fra vannregionmyndigheten (juli 2014 til januar 2015).
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4 Kort presentasjon av vannområdet
Vannområde Morsa omfatter Vansjø-Hobølvassdraget og Hølenvassdraget samt kystbekker og
kystområder fra Drøbak til Saltnes. Vannområdet ligger i fylkene Akershus og Østfold, og omfatter
kommunene Enebakk, Ski, Frogn, Ås, Vestby, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge og Råde. Oslo
kommune har også noen arealer innenfor vannområdet. Innenfor vannområde bor det i overkant av
100.000 innbyggere.
Vannområdet dekker 1.208 km2 hvorav 265 km2 er kystvann og 43 km2 er innsjøer. Mer enn 90 % av
vannområdet ligger under marin grense, hvilket medfører høye naturlige tilførsler av næringssalter
og partikler. Intensivt jordbruk drives på ca 15 % av arealene og store landområder er dekket av skog.
Vannområdet er delt inn i 65 vannforekomster: 45 elver og bekker, 11 innsjøer, 7 kystvannforekomster og 2 grunnvannforekomster. Fire av disse er foreslått klassifisert som sterkt modifiserte
vannforekomster (SMVF).
Alle innsjøvannforekomstene ligger i Vansjø-Hobølvassdraget. Vannkvaliteten er best i innsjøene
øverst i vassdraget, mens det er store utfordringer i Sæbyvannet og Vansjø som ligger langt nede i
vassdraget. Den største innsjøen i vannområdet er Vansjø. Vansjø er drikkevannskilde for 65.000
personer, og er også et unikt natur- og friluftsområde. Samtidig har det i en årrekke har vært
omfattende problemer med oppblomstring av blågrønnalger i innsjøen som følge av eutrofiering.
Den problematiske vannkvaliteten i Vansjø var bakgrunnen for at Morsa-prosjektet ble opprettet
allerede i 1999.

En stor del av elve- og bekkelokalitetene i
vannområdet har ikke tilfredsstillende vannkvalitet.
Dette gjelder også elver og bekker i kystområdene.
Mange av bekkene her er sjøørretbekker, og
Hølenelva er også lakseførende.
Vansjø-Hobølvassdraget og kystområdene sør for
Raet inngår i planperiode 1. Hølenvassdraget og
kystområdene nord for Hølenvassdraget inngår i
planperiode 2. Det er gjennomført omfattende
tiltak for å bedre vannkvaliteten i VansjøHobølvassdraget. Tiltaksarbeidet er i gangsatt langs
kystbekkene og delvis i Hølenvassdraget. På kartet
er områdene som inngår i planperiode 1 tegnet
mørkegrønne, områdene i planperiode 2 er
lysegrønne.
Figur 1. Kart over vannområde Morsa.
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5 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannområdet
5.1 De vesentligste utfordringene i vannområdet
Hovedutfordringer i vannområde Morsa er for høye tilførsler av næringsstoffer fra jordbruk og avløp.
Over 90 % av vannområdet ligger under marin grense, noe som fører til mye naturlig erosjon av leire
og annen næringsrik jord. Det er dessuten store utfordringer knyttet til erosjon i flere av sideelvene
og flom i Vansjø. Utbygging av ny firefelts motorvei vil også kunne påvirke vannkvaliteten i VansjøHobølvassdraget. I skogsområdene er vannforekomster påvirket av sur nedbør og kystområdene er
påvirket av næringssalter og miljøgifter fra blant annet industri og havner.

5.2 De viktigste påvirkningene
En oversikt over de viktigste påvirkningstypene for vannområde Morsa fremgår av tabell 1. I tabellen
er det også angitt effekten av hver enkelt påvirkningstype og ansvarlig myndighet.
Tabell 1. Antall vannforekomster med middels og stor påvirkningsgrad fordelt på de viktigste
påvirkningstypene.
Påvirkningstype
Avrenning fra landbruk

Påvirkningsgrad
Effekt
Antall middels Antall stor
23
14
Overgjødsling, tilslamming

Ansvarlig myndighet
FM Landbruk/kommuner

Avløp spredt

15

4

Overgjødsling, organisk materiale, bakterier

Kommunene

Avløp

13

1

Overgjødsling, organisk materiale, bakterier

Kommuner/fylkesmannen

Avrenning urbant/vei
infrastruktur

9

0

Partikler, veisalt, tungmetaller, oljeforbindelser,
andre miljøgifter

Fylkesmannen, kommunen

Langtransportert
forurensning/sur nedbør

6

2

Forsuring, ulike fiskearter dør ut og tap av
følsomme insekter, krepsdyr, muslinger og planter
forsvinner

Erosjon og ras

5

0

Erosjon og ras i bekke- og elvekanter tilfører
næringsstoffer og partikler til vassdragene

NVE

Forurensede sedimenter

2

0

Tungmetaller, oljeforbindelser, andre miljøgifter

Miljødirektoratet

Vannføringsregulering

0

1

Skaper vandringshindre for fisk

NVE

Forurensning
Hovedutfordringer i vannområde Morsa er for høye tilførsler fra næringsstoffer. Tilførselen av
næringsstoffer kommer hovedsakelig fra landbruk, avløp fra spredt bebyggelse og fra kommunalt
avløp. Vassdragene tilføres også betydelige mengder næringsstoffer fra naturlig avrenning.
Landbruket står for den største tilførselen av næringsstoffer, men avløp (spredte og kommunale
anlegg) står også for en betydelig del av tilførslene. Fosforet fra avløpstilførsler er også mer
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biotilgjengelig enn fra landbruket. Biotilgjengelig fosfor er lettere tilgjengelig som mat for algene i
vassdragene enn fosfor som er bundet til partikler. Avløpsutslipp og utslipp fra husdyrgjødsel gir høye
bakterietall i vassdragene (TKB). I Morsa er avløp den største kilden til bakterier.
Vassdragene tilføres også næringsstoffer og partikler fra erosjon og ras langs bekker og elver. Erosjon
og ras er en naturlig prosess, men deler av tilførslene herfra kan også ses på som menneskeskapte.
Fosforinnholdet i jorda på jordbruksarealene er unaturlig høyt grunnet gjødsling, slik at vassdragene
tilføres mer næringsstoffer fra jorda enn det som er naturlig. Menneskelige påvirkninger som
utretting av bekke- og elveløp og fjerning av kantvegetasjon bidrar også til at det raser og eroderes
mer fra elveløpene enn uten slik påvirkning.
Flomsituasjoner har vist seg å ha stor effekt på vannkvaliteten [8]. Flomsituasjoner gir økt tilførsel fra
landbruksarealer, avløpsanlegg, erosjon og ras.
Veier påvirker vassdragene negativt ved at de tilføres partikler, veisalt, tungmetaller, oljeforbindelser
og andre miljøgifter. Veier kan også utgjøre vandringshindre for fisk. Det er forventet at den største
negative påvirkningen av vassdragene i Morsa fra vei blir erosjonspåvirkning med tilførsel av partikler
og næringsstoffer i forbindelse med utbyggingen av ny E-18.
Langtransportert forurensning har i flere tiår påvirket vannforekomstene ved forsuring. Lavere pH i
vannet kan medføre at flere fiskearter dør ut, og gi tap av følsomme innsekter, krepsdyr, muslinger
og planter. Det er gjennomført systematisk kalking i flere av vannforekomstene for å motvirke
effekten av sur nedbør. Da denne typen langtransportert forurensning er redusert, antas det at
behovet for kalking også vil avta.
I Mossesundet er det registrert høye nivåer av miljøgifter i sedimentene.
Fysiske inngrep
Vansjø er regulert, og reguleringen medfører at de nederste delene av Mosseelva er tørrlagt. Dagens
manøvreringsreglement med relativt høy sommervannstand har også vist seg å gi stillestående
vannmasser i Vansjø og de øvre delene av Mosseelva store deler av sommeren. Dette kan gi økt fare
for algevekst [1].
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6 Miljøtilstand
Det er gjennomført en vurdering av økologisk tilstand for alle vannforekomstene i Morsa [4]. For
kystvannforekomstene er også kjemisk tilstand vurdert.
Tre av totalt elleve innsjøvannforekomster er vurdert til å ha god økologisk tilstand. Innsjøene med
god økologisk tilstand ligger alle øverst i Vansjø-Hobølvassdraget. Nedover i vassdraget blir tilstanden
dårligere. For syv av innsjøvannforekomstene som har moderat eller dårligere tilstand, er dette
hovedsakelig knyttet til eutrofiering. En innsjøvannforekomst har svært dårlig tilstand grunnet
forsuring. Dette er en referansesjø i forhold til kalking, og det har derfor ikke blitt gjennomført
kalkingstiltak.
Seks av de totalt 45 elvevannforekomstene er vurdert til å ha god økologisk tilstand. Disse er enten
skogsbekker og/eller ligger i øvre del av Vansjø-Hobølvassdraget. Elver og bekker lengre ned i
vassdraget, og som er påvirket av landbruk eller avløp, har moderat eller dårligere tilstand. Også
bekker og elver i kystområdene har store utfordringer knyttet til vannkvalitet. Alle de ni
elvevannforekomstene som er vurdert til å ha svært dårlig økologisk tilstand ligger i kystområdene.
Av kystvannforekomstene oppnår tre vannforekomster god økologisk tilstand, mens to oppnår god
kjemisk tilstand. Den kjemiske tilstanden er udefinert for to av kystvannforekomstene. En oversikt
over vannforekomstenes tilstandsvurdering fremkommer av figur 2.

Figur 2. Tilstandsvurdering for vannforekomstene i Morsa. For innsjøer og elver vises økologisk
tilstandsvurdering, for kystvann også kjemisk tilstandsvurdering.
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6.1 Miljømål for vannforekomster i risiko
Det er et mål at alle vannforekomstene skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Det
er gjennomført en samlet risikovurdering for vannforekomstene, der sannsynligheten for om disse vil
oppnå fastsatte miljømål innen gjeldende tidsfrister er vurdert. Resultatet av risikovurderingen for
vannforekomstene i Morsa fremkommer av kartutsnittet under.

Figur 3. Kart som viser vannforekomstenes risiko mhp å nå miljømål innen 2021.
Fordelingen av antall vannforekomster i Morsa basert på risikovurdering, tilstandsvurdering og
miljømål fremgår av tabell 2. Miljømålet for alle vannforekomster skal i utgangspunktet være god
økologisk tilstand (GØT). I noen vannforekomster er det store samfunnsinteresser knyttet til fysiske
inngrep, for eksempel havner. For disse kan det være vanskelig å oppnå god miljøtilstand uten at
samfunnsnytten blir redusert. Slike vannforekomster omtales som sterkt modifiserte

13

vannforekomster (SMVF), og miljømålet godt økologisk potensial (GØP) vil være gjeldende. I tilfeller
hvor man anser at det urealistisk å oppnå god tilstand i løpet av planperioden kan det være aktuelt
med tidsutsettelse. Vannforekomster i Morsa der det er vurdert at det vil være nødvendig med
tidsutsettelse, er angitt med utsatt miljømål i tabellene under.
Tabell 2. Oversiktstabell over antall vannforekomster fordelt på risikovurdering, tilstandsvurdering og
miljømål.

Antall
vannforekomster
Innsjøer
3
2
1
2
2
1
Elver
6
4
6
8
10
2
8
1
Grunnvann
1
1
Kystvann
1
2
3
1

Risikovurdering

Tilstandsvurdering Miljømål

Ingen risiko
Ingen risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko

God
Moderat
Moderat
Moderat
Dårlig
Svært dårlig

GØT
GØT
GØT
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål

Ingen risiko
Ingen risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko

God
Moderat
Moderat
Moderat
Dårlig
Dårlig
Svært dårlig
Svært dårlig

GØT
GØT
GØT
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål (GØP)
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål (GØP)

God
God
Moderat
Moderat

SMVF

Udefinert
Mulig risiko
Ingen risiko
Risiko
Risiko
Risiko

For vannforekomster i risiko må det settes inn tiltak. For vannforekomstene i risiko er det
gjennomført en vurdering av hvilke miljømål som anses som sannsynlige innen 2021. Vurderingen er
gjennomført ut fra dagens tilstand, avlastningsbehov der dette foreligger, samt innmeldte tiltak og
forventet effekt av disse. Det er også tatt hensyn til at det særlig for landbrukstiltakene kan ta lang
tid før en ser fullstendig effekt av tiltakene. Resultatet av vurderingen fremkommer av tabell 3 og 4.
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Tabell 3. Elvevannforekomster i risiko med tilstandsvurdering og vurdering av miljømål
ID
Vannforekomst
Vannforekom
003-100-R Kambobekken

Tilstandsvurdering

Miljømål 2021

Svært dårlig

Utsatt miljømål

003-101-R

Ørejordetbekken

Svært dårlig

Utsatt miljømål

003-102-R

Hananbekken

Dårlig

Utsatt miljømål

003-13-R

Mosseelva utløp

Dårlig

003-18-R

Kureåa

Svært dårlig

Utsatt miljømål
(GØP)
Utsatt miljømål

003-19-R

Heiabekken

Svært dårlig

Utsatt miljømål

003-20-R

Arnebergkanalen

Svært dårlig

Utsatt miljømål

003-29-R

Bjørnebekk, Hukeberg og Starengbekken

Dårlig

Utsatt miljømål

003-34-R

Bekk ved Ås på Jeløya

Moderat

Utsatt miljømål

003-35-R

Reierbekken

Svært dårlig

Utsatt miljømål

003-36-R

Skogsbekker til Sæbyvannet

Dårlig

Utsatt miljømål

003-37-R

Norebekken

Dårlig

Utsatt miljømål

003-38-R

Veidalselva

Dårlig

Utsatt miljømål

003-39-R

Hobølelva fra og med Tomter

Moderat

Utsatt miljømål

003-43-R

Kråkstadelva

Moderat

Utsatt miljømål

003-44-R

Bekker til Hobølelva

Moderat

Utsatt miljømål

003-47-R

Svinna nedstrøms Sæbyvannet

Moderat

Utsatt miljømål

003-48-R

Svinna mm oppstrøms Sæbyvannet

Moderat

Utsatt miljømål

003-49-R

Guthusbekken

Dårlig

Utsatt miljømål

003-51-R

Bekker til Vanemfjorden

Dårlig

Utsatt miljømål

003-52-R

Mørkelva

Moderat

GØT

003-5-R

Bekker til Mjær

Moderat

GØT

003-65-R

Mosseelva fra Årvolltangen til dammen

Dårlig

Utsatt miljømål

003-97-R

Brevikbekken

Moderat

GØT

003-98-R

Bekker i Rygge til Vansjø

Svært dårlig

Utsatt miljømål

003-99-R

Trolldalsbekken

Dårlig

Utsatt miljømål

004-10-R

Kjennsbekken

Moderat

Utsatt miljømål

004-12-R

Raskebekken

Svært dårlig

004-14-R

Solbergbekken med nabobekker

Moderat

004-18-R

Stamnesbekken

Moderat

GØT

004-19-R

Bekker til Oslofjorden mellom Brenntangen og Kjøvangen

Moderat

GØT

004-20-R

Hogstvetbekken og Fallentinbekken

Svært dårlig

Utsatt miljømål

004-22-R

Bekk som munner ut i Brevikbukta

Dårlig

004-23-R

Hølenselva

Moderat

004-2-R

Såna

Dårlig

Utsatt miljømål
(GØP)
GØT

Utsatt miljømål
(GØP)
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål
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Tabell 4. Innsjøvannforekomster i risiko med tilstandsvurdering og miljømål.
VannforekomstID
003-292-L
003-295-L
003-291-2-L
003-291-4-L
003-291-L
003-5828-L

Vannforekomst
Mjær
Sæbyvannet
Vansjø – Storefjorden
Vansjø – Grepperødfjorden
Vansjø – Vanemfjorden
Ravnsjøen

Tilstandsvurdering
Moderat
Dårlig
Moderat
Dårlig
Moderat
Svært dårlig

Miljømål
GØT
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål
Utsatt miljømål

6.2 Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
Fire vannforekomster i Morsa er foreslått som sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Disse er
nærmere beskrevet i tabell 5. For sterkt modifiserte vannforekomster vil miljømålet være å oppnå
godt økologisk potensial (GØP).
Tabell 5. Forslag til kandidater for sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
VannforekomstID

Vannforekomst

Påvirkning

0101020400-2-C

Mossesundet
indre

003-13-R

004-22-R

004-12-R

Fysisk-kjemisk tilstand

Havner

Samlet økologisk
tilstand
Moderat

Mosseelva
utløp

Uten minstevannsføring

Dårlig

Bekk som
renner ut i
Brevikbukta
Raskebekken

Morfologiske endringer –
Bekkelukkinger

Dårlig

Elva er tørrlagt nedenfor dammen.
Store infrastrukturinngrep langs
elvekanten.
Bekken er lukket over større
strekninger.

Morfologiske endringer –
Bekkelukkinger

Svært dårlig

Store deler av strandlinjen er
nedbygd av kaier

Bekken er i hovedsak lukket
gjennom Drøbak sentrum.
Bekkeløpet endret i øvre deler der
den renner gjennom golfbanen.

6.3 Utsatt frist for miljømål
Det vil være behov for en utsatt frist for å nå miljømålet om god kjemisk og økologisk tilstand for
svært mange av vannforekomstene. Også for vannforekomstene der miljømålet vil være godt
økologisk potensial (GØP), søkes det om utsatt frist. Det søkes om utsatt frist for fem av innsjøene og
29 av elvevannforekomstene.
Ravnsjøen er i svært dårlig tilstand på grunn av stor påvirkning av sur nedbør. Da innsjøen er en
referansesjø for kalking og sur nedbør, vil det ikke gjennomføres kalkingstiltak her, og følgelig vil ikke
miljømålet kunne tilfredsstilles innen 2021.
For de resterende innsjøene og elvene som det søkes om utsatt frist for, skyldes dette at en
kombinasjon av naturgitte og menneskeskapte forhold gjør at effektene av mange av de viktige
tiltakene ikke vil komme tilstrekkelig til uttrykk før etter mange år. Vannforekomstene er sterkt
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påvirket av eutrofiering, da tilnærmet hele nedslagsfeltet til Morsa ligger på næringsrike leirområder
under marin grense. Det drives intensivt jordbruk i området, og selv om det gjennomføres
omfattende tiltak i landbruket, vil det ta lang tid før man ser tilstrekkelig effekt av dette. Jordtypene
som dominerer i området er naturlig næringsrike, og med gjødslingspraksisen som har vært
gjennomført i landbruket, har det bygd seg opp store fosforlagre på landbruksarealene. Reduksjon av
fosforinnhold på korn- og engarealer til P-AL 7 i Morsa, er satt opp som et tiltak fra landbrukssektoren. Agricat-modelleringen som er gjennomført av Bioforsk viser at gjennomsnittlig P-AL tall for
jordbruksarealene i Morsa er 12, men de varierer fra 7 til 19 på de ulike delnedbørfeltene. Selv om
gjødslingspraksisen i dag er endret, og selv om det fremover vil bli ytterligere fokus på riktig
gjødsling, vil det ta lang tid før fosforinnholdet i jorda er tilstrekkelig redusert slik at alle
vannforekomstene vil kunne nå målet om god økologisk tilstand.
Mossesundet-indre, Mosseelva utløp, Raskebekken og bekk som renner ut i Brevikbukta er foreslått
som kandidater til sterkt modifisert vannforekomster. Miljømålet foreslås derfor å være godt
økologisk potensial (GØP). Det er foreslått utsatt frist for å nå miljømålet for Mosseelva utløp,
Raskebekken og bekk som renner ut i Brevikbukta. Mossesundet-indre vil bli vurdert i tiltaksanalyse
for kystvannene.

6.4 Utviklingstrekk i vannområdet
Nedenfor følger en oversikt over kjente utviklingstrekk i vannområdet, med en kort beskrivelse av
hvordan dette kan påvirke miljøtilstanden i vassdragene fremover.
Befolkningsutvikling:
Hele vannområdet ligger i kort avstand fra Oslo og det forventes en befolkningsvekst på ca 2 % i Follo
og 1,3 % i Vansjø-regionen frem mot år 2021. Det vil føre til økt utbygging som kan gi økt belastning
på vassdragene, hovedsakelig fra avløp.
Næringsutvikling og infrastruktur:
Innen vegsektoren vil videre utbygging av E18 kunne påvirke flere vannforekomster, særlig i
utbyggingsfasen. E18 bygges ut til firefelts veg med tilhørende lokalveg i flere etapper gjennom hele
vannområdet. Strekningen Knapstad – Retvet ventes ferdig bygd innen 2018, mens Retvet –
Vinterbro vil bli startet opp etter 2018. Disse utbyggingsprosjektene har egne krav til arbeid nær og i
vassdrag.
Det er forventet en fortsatt vekst i næringsområder og industri. Dette vil sammen med veibygging gi
en økt forekomst av tette flater, og vil gi en økt diffus avrenning inkl. miljøgifter og veisalt.
Klimaendringer/flom:
Det er i senere år registrert hyppigere og mer intense flommer. Denne trenden antas å kunne knyttes
til klimatiske endringer og det er grunn til å forvente at denne utviklingen vil fortsette. Det har vært
en økning i ras og kvikkleireskred langs vassdragene og med klimaendringer kan disse øke i omfang.
Økt og mer intens nedbør vil føre til større avrenning fra jordbruksområdene og fra skog og mark.
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Avløps- og overvannsanlegg vil bli overbelastet og urenset avløpsvann vil gå i overløp ut i
vassdragene.
Ved økt sommertemperatur øker også temperaturen i innsjøene. Dette vil igjen gi bedre vekstforhold
og lengre vekstsesong for algene.
Sur nedbør:
En rekke tiltak er gjennomført for å redusere utslippene av gasser som gir sur nedbør, både i Norge
og i Europa. Dette vil gi en positiv utvikling på forsura vannforekomster. Reduksjon i sur nedbør kan
også gi en økt utvasking av fosfor fra jorda og ut i vassdragene. Den relative betydningen av dette er
usikker.
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7 Tilførselsberegninger og avlastningsbehov
7.1 Tilførselsberegninger
Det er utarbeidet tilførselsberegninger for fosfor for 15 ulike delnedbørfelt i Morsa. For avløp spredt,
og for de største utslippene til kystvannforekomstene fra kommunalt avløp, er det også utarbeidet
tilførselsberegninger for nitrogen. Kartet under viser inndelingen av vannområdet i delnedbørfelt.

Figur 4. Delnedbørfeltene i vannområde Morsa.
Bioforsk har utført beregninger av landbruksavrenning i modellen Agricat-P og bakgrunnsavrenning
ved koeffsientmetoder og leirdekningsmetode. Beregningene av landbruksavrenning er utført basert
på informasjon om faktisk drift i 2012, der data er hentet fra offentlige registre. Notat Beregning av
landbruksavrenning i et utvalg av vannområder i vannregion Glomma – resultater for vannområde
Morsa, følger vedlagt.
Tilførsler fra kommunalt avløp er beregnet ved hjelp av et spørreskjema som er sendt ut til alle
kommunene og de interkommunale avløpsselskapene. Tilførslene er beregnet basert på opplysninger
om utslipp fra renseanlegg, overløpsdrift og lekkasje fra ledningsnett. Lekkasje fra ledningsnett er
beregnet ut fra erfaringstall basert på alder. Notat Beregning av tilførsler fra kommunalt avløp til
delområder i vannområde Morsa i 2012, følger vedlagt.
Ni av de tolv kommunene i Morsa benytter datasystemet WebGis avløp for registrering av separate
avløpsanlegg. Alle disse kommunene, unntatt Hobøl, har sørget for at sine registreringer i systemet
er oppdatert. Hobøl kommune har ikke oppdatert webGis avløp den siste tida, slik at her vil det være
noe avvik mellom registrerte og faktiske anlegg. Tilførselsberegningene fra avløp spredt for disse
kommunene er hentet direkte fra rapportfunksjonen i webGis avløp.
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Kommunene Moss, Rygge og Råde benytter andre systemer enn WebGis avløp for å registrere sine
separate avløpsanlegg. For disse kommunene er det gjennomført forenklede beregninger der
anleggene er inndelt i ”godkjente anlegg” og ”eldre anlegg”. Notat der gjennomførte beregninger
fremkommer følger vedlagt.
Det er stor forskjell på hvor biotilgjengelig tilført fosfor er fra de ulike kildene. Biotilgjengelig fosfor er
lettere tilgjengelig som mat for algene i vassdragene enn fosfor som er bundet til partikler. Generelt
er fosfortilførsler fra avløpsutslipp mer biotilgjengelig enn tilførsler fra landbruksavrenning, og
tilførsler fra landbruksavrenning er mer biotilgjengelig enn tilførslene fra bakgrunnsavrenning. For å
beregne tilførslene av biotilgjengelig fosfor er det benyttet samme faktor som ble benyttet i
tiltaksanalysen for Morsa i 2001 [9], se tabell 6.
Tabell 6. Faktor for biotilgjengelig fosfor fra ulike tilførselskilder.
Kilde
Arealavrenning, kornarealer
Kommunalt avløp (urenset)
Kommunalt avløp (kjemisk renset restutslipp)
Avløp fra spredt bebyggelse
Bakgrunnsavrenning

Faktor (0-1)
0,25
0,6
0,3
0,7
0,1

Resultatene fra gjennomførte tilførselsberegninger for de ulike delnedbørfeltene fremkommer av
tabell 7. Nederst i tabellen er det summert opp tilførsler for Vansjø-Hobølvassdraget og
kystområdene. Jordbruksarealene står for de største fosfortilførslene til vassdragene i vannområdet.
For biotilgjengelig fosfor blir differansen mellom tilførsler fra landbruk og avløp mindre enn for total
fosfor.
Usikkerhetene i tilførselsberegningene er store, men resultatene gir likevel et godt bilde av tilførslene
fra de ulike kildene.
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Tabell 7. Beregnede tilførsler til ulike delnedbørfelt fordelt på kildene naturlig bakgrunn, jordbruk,
kommunalt avløp og spredt avløp.
Delnedbørfelt

Kilde

Total fosfor (kg/år)

Langen

Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp

632
456
62
97
307
987
587
59
625
5 104
176
128
1 319
7 798
31
239
253
552
2
16
432
750
0
59
750
1 746
2
54
341
486
1
18
474
1 119
38
23
93
57
311
4
1 460
10 752
522
652
182
275
157
86

Våg og Mjær

Kråkstadelva

Hobølelva

Veidalselva

Mørkelva

Sæbyvannet og
Svinna

Storefjorden

Nedre Vansjø

Mosseelva

Hølenelva

Jeløya

Total nitrogen
(kg/år)

467
1 784

19 733
698

6 195
2 650

1 521
5 603

12
337

0
1 129

18
2 012

5
342

1 802
494

2 329
25

6 522
6 956

1 180
695

Biotilgjengelig fosfor
(kg/år)
63
114
37
68
31
247
265
41
63
1 276
78
90
132
1 975
11
167
25
138
1
11
43
188
0
41
75
437
1
38
34
122
0
13
47
280
14
16
9
14
186
3
146
2 688
298
456
18
69
94
60
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Kystbekker
Morsa nord

Kystbekker Rygge
og Råde

Kambobekken

VansjøHobølvassdraget
med Mosseelva
totalt
Kystområdene
totalt

Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp
Naturlig bakgrunn
Jordbruk
Kommunalt avløp
Spredt avløp

647
4 045
1 582
414
1 098
5 482
2 835
491
173
329
861
86
5 226
19 055
1 210
697
3 560
20 883
5 957
1 729

51 158
3 429

19 7084
4 171

89 062
677

32 082
15 074

345 006
15 928

65
1 011
654
290
110
1 371
979
344
17
82
369
60
523
4 764
593
488
356
5 221
2 394
1 210

7.2 Avlastningsbehov
Det er i forbindelse med tiltaksanalysen utført avlastningsberegninger for innsjøene Mjær,
Sæbyvannet, Vansjø-Storefjorden og Vansjø-Vanemfjorden, samt Kråkstadelva, Hobølelva og
Hølenelva.
Metode
Avlastningsbehovet er beregnet ved hjelp av regneark utarbeidet av Norconsult og Fylkesmannen i
Vestfold. Bakgrunnen for regnearket er FOSRES-modellen som er utviklet av NIVA [5, 6]. Metoden
beregner avlastningsbehov ut fra inngangsdataene nedbørsfeltets areal, midlere årsavrenning,
dagens fosforkonsentrasjon og vannforskriftens miljømål for fosforkonsentrasjon. For innsjøene
skilles det mellom grunne og dype innsjøer, og innsjøens areal og middeldyp inngår i beregningene.
Avlastningsbehovet er beregnet i samarbeid med Sigrid Haande (NIVA) og Eva Skarbøvik (Bioforsk).
Siden klimatiske variasjoner kan gi svingninger i målingene fra år til år, er beregninger basert på et
gjennomsnitt fra flere års målinger vurdert til å gi et riktigere resultat enn bare siste års resultater.
For nåværende fosforkonsentrasjon er det benyttet et gjennomsnitt for gjennomførte målinger i
perioden 2009-2013 for innsjøene, og 2009-2012 for Kråkstadelva og Hobølelva. For Hølenelva
foreligger det ikke like lange måleserier, slik at nåværende fosforkonsentrasjon er beregnet ut fra
målingene som er gjennomført siden august 2011. Utfyllende informasjon om vurderinger som er
gjennomført ved beregningene av avlastningsbehov følger i vedlegg 5.
Resultater
De gjennomførte avlastningsberegningene viser at det fortsatt er et stort behov for å redusere
fosfortilførslene til vassdragene i Morsa. Resultatene fra beregningene, samt hvilke nåverdier og
miljømål for fosfor som er lagt til grunn for beregningene fremkommer av tabell 8.

22

Tabell 8. Resultater av modellberegning for avlastningsbehov for utvalgte innsjøer og elver i Morsa.
Vannforekomst

Type vannforekomst

Avlastningsbehov kg P

Tot-P
ug/l år

Mjær
Sæbyvannet
Vansjø Storefjorden
Vansjø Vanemfjorden
Kråkstadelva
Hobølelva
Hølenelva

Innsjø
Innsjø
Innsjø

660 kg/år
1647 kg/år
5691 kg/år

Miljømål Tot-P tilførsel Anbefalt %
for Tot-P kg/år uten
reduksjon i
ug/l år
retensjon
Tot-P tilførsel
21
16
2860
23 %
37
16
2913
57 %
23
16
18163
31 %

Innsjø

3995 kg/år

27

201

15410

26 %

Elv
Elv
Elv

2427 kg/år
5365 kg/år
4629 kg/år

120
69
104

60
40
40

4853
12889
7522

50 %
42 %
62 %

Datagrunnlag
I Vansjø-Hobølvassdraget foreligger det et svært godt kunnskapsgrunnlag. Det er gjennomført
omfattende overvåkning over flere år, og det er utført grundige transport- og tilførselsberegninger
for de ulike vannforekomstene. For hver av vannforekomstene er det foretatt vurderinger av om
modellen som er benyttet har gitt resultater som stemmer overens med beregningene som er
gjennomført for transport og tilførsler basert på målinger. Modellberegningene stemte godt for
Mjær, Sæbyvannet, Vanemfjorden og Hobølelva. For Storefjorden og Kråkstadelva underestimerte
modellen tilførslene av næringsstoffer. For disse vannforekomstene er det tatt hensyn til kunnskapen
som er opparbeidet fra transport- og tilførselsberegninger for å få et riktigere resultat av modellen.
For Hølenelva er det ikke gjennomført tilsvarende tilførselsberegninger. Avlastningsbehovet for
Hølen er derfor ikke vurdert på denne måten.
Det er viktig å presisere at avlastningsberegninger vil angi et omtrentlig nivå for hvor mye
fosfortilførslene må reduseres før miljømålene kan nås, til tross for et godt kunnskapsgrunnlag.
Tidligere avlastningsbehov
Tiltaksanalyse for Morsa (Vansjø-Hobøl-vassdraget) – Sluttrapport fra 2001 [9], oppgir beregnet
avlastningsbehov for innsjøene og elvene i Vansjø-Hobølvassdraget (ikke Hølenelva). Disse
beregningene er ikke direkte sammenliknbare med dagens beregninger, da det den gang ikke var
fastsatt miljømål for fosfor for vannforekomstene i hht vannforskriften. Avlastningsbehovet fra 2001
er derfor beregnet ut fra andre målsetninger for fosforkonsentrasjon enn det som er fastsatt som
miljømål i dag. Det er også gjennomført omfattende overvåkning og beregninger for tilførsler siden
den gang, slik at kunnskapsgrunnlaget er betraktelig bedre per i dag enn i 2001.

1

Miljømålet for fosfor for vanntype L-N8a (Vansjø – Vanemfjorden) vil bli justert fra 19 til 20 i revidert
klassifiseringsveileder.
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8 Tiltak i vannområdet
I forbindelse med tiltaksanalysene har hver enkelt sektor hatt ansvar for å melde inn tiltak innenfor
sine ansvarsområder. Sektorene er bedt om å foreslå tiltak for påvirkninger som er registrert med
vesentlig påvirkningsgrad for vannforekomster satt ”i risiko” for ikke å nå målet om god økologisk og
kjemisk tilstand innen 2021. Med vesentlig påvirkningsgrad menes middels, stor og svært stor grad.
Noen av tiltakene har vært relevante å melde inn også for vannforekomster med liten
påvirkningsgrad, eller for vannforekomster som ikke er i risiko.

8.1 Forslag til tiltak
Vannområde Morsa har mottatt forslag til tiltak fra samtlige av kommunene dette har vært aktuelt
for. Kommunene har hovedsakelig meldt inn tiltak innenfor avløps- og landbruksområdet, samt tiltak
innenfor biotopforbedringer og hydromorfologi.
Fylkesmennene i Østfold og Oslo og Akershus har meldt inn tiltak innenfor landbruk, avløp,
forurensede sedimenter og forsuring. Miljødirektoratet har kommet med innspill i forhold til
forurensede sedimenter, og NVE har kommet med innspill til erosjonssikring i elver og bekker.
Statens vegvesen har gitt innspill om fiskevandringshindre, rensedammer og tunnelvaskevann, samt
et generelt innspill om salting og anleggsarbeid.
For en fullstendig liste over foreslåtte tiltak vises det til grunnlagstabellen i vedlegg 1.

8.1.1 Tiltak mot forurensning
Nedenfor er innmeldte tiltak mot forurensning sammenstilt fordelt på tiltaksområder innenfor
Vansjø-Hobølvassdraget i tabell 9, og innenfor kystområdene i tabell 10.

Tabell 9. Sammenstilling av aktuelle tiltak i Vansjø–Hobølvassdraget.
Tiltak

Kostnad

Effekt

Kost/effekt
(intervaller)

Prioritet

Ansvarlig
myndighet

Avrenning fra landbruk
Erosjonsklasse 2, 3 og 4 i stubb
Redusere fosforinnhold på korn- og
engarealer til P-AL 7

16 mill
0 forutsatt ingen
avlingsreduksjon

Stor
Stor

Høy
Høy

1
1

Vegetasjonssoner langs vassdrag
(buffersoner)
Grasdekte vannveier

Stor

Høy

1

Stor

Høy

1

Gras på særlig erosjonsutsatte og
flomutsatte åkerarealer
Utbedring av hydrotekniske anlegg

Stor

Høy

1

Stor

Middels

1

Stor

Høy

1

Fylkesmannen
LMD
SLF
Fylkesmannen
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene

Etablere fangdammer

2

2

2,2 mill

Flere av fangdamtiltakene er uten kostnadsberegning, disse inngår ikke under kostnad.
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Vedlikehold av fangdammer

Stor

Høy

1

Vannmiljørådgivning til bønder

Stor

Høy

1

Inngå miljøavtaler med bønder

Stor

Høy

1

Kontroll av gjødsellagre

Stor

Stor

1

Stor
Middels

Høy
Middels

1
2

Middels

Middels

2

Utbedre gjødsellager
Skjøtte eksisterende kantvegetasjon langs
vassdrag
Vurdere reetablering av kantvegetasjon
langs vassdrag
Vurdere behov og metoder for
overvannstiltak i landbruket
Spredt avløp
Oppgradering av avløpsanlegg
Tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg

Tilknytning til offentlig avløpsnett
Kommunalt avløp og overvann
Nedleggelse av ytre Enebakk renseanlegg,
overføring til annet vassdrag

0,2 mill

2

6,5 mill

110 mill

Nedleggelse Kråkstad og Skotbu
renseanlegg, overføring til annet vassdrag

63 mill

Rehabilitering eller sanering av eldre
avløpsnett
Separering av avløpsnett

72,5 mill

Utbedring av feilkoblinger
Nedleggelse av Svinndal renseanlegg,
overføring til annet vassdrag
Vurdere frakobling av taknedløp

0,3 mill
4
30 mill

3

Miljøtilsyn - avløp
Biotoptiltak og hydromorfologi
Erosjonssikring

0,6 mill

Søke om endret manøvreringsreglement
Sikring og skjøtsel av bekkekanter

0,04 mill
0,5 mill

Vurdere flomforebyggende tiltak i Vansjø
Forsuring
Følge opp behov for kalking

Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene

Stor
Middels

Middels
Høy

1
1

Stor

Middels

1

Kommunene
Kommunene
Driftsassistansen
i Østfold
Kommunene

Stor,
160
kg/år
Stor
54 kg
P/år
Lav –
stor
Middels
– stor
Stor
Stor

Middels

1

Kommunen

Høy

1

Kommunen

Lav – høy

1

Kommunene

Middels –
høy
Høy
Høy

1

Kommunene

1
2

Kommunene
Kommune

Middels
- stor

Middels høy

2

Kommunene
Fylkesmannen

Stor

Høy

Middels
- stor

Middels høy

1
1
1-2
2

NVE
Kommunene
Moss kommune
Fylkesmannen
Kommunene
Kommunene
Morsa
Fylkesmannen

3

Kostnadstallet er basert på innmeldte tiltak som det er utarbeidet kostnadstall for. Reelle kostnader for kommunene til
dette tiltaket vil være betydelig større. Enebakk kommune har meldt inn årlig bevilgning til separering av avløpsnett og
angitt beløp innenfor Morsa.
4
Nedleggelse av Svinndal renseanlegg er i utredningsfasen, ikke politisk vedtatt om vil bli gjennomført.
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Tabell 10. Sammenstilling av aktuelle tiltak i kystområdene (kystbekkene sør for Raet, Hølen og
kystbekkene nord for Hølen)
Tiltak

Kostnad

Effekt

Kost/effekt
(intervaller)

Prioritet

Ansvarlig
myndighet

Avrenning fra landbruk
Erosjonsklasse 2, 3 og 4 i stubb
Redusere fosforinnhold på korn- og
engarealer til P-AL 7

14 mill
0 forutsatt ingen
avlingsreduksjon

Stor
Stor

Høy
Høy

1
1

Vegetasjonssoner langs vassdrag
(buffersoner)
Grasdekte vannveier

Stor

Høy

1

stor

Høy

1

Gras på særlig erosjonsutsatte og
flomutsatte åkerarealer
Utbedring av hydrotekniske anlegg

Stor

Høy

1

Stor

Middels

1

Stor

Høy

1

Vedlikehold av fangdammer

Stor

Høy

1

Vannmiljørådgivning til bønder

Stor

Høy

1

Kontroll av gjødsellagre

Stor

Høy

1

Skjøtte eksisterende kantvegetasjon langs
vassdrag
Vurdere reetablering av kantvegetasjon
langs vassdrag
Spredt avløp
Oppgradering av avløpsanlegg
Tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg

Middels

Middels

2

Middels

Middels

2

Fylkesmannen
LMD
SLF
Fylkesmannen
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene
Fylkesmannen
Kommunene

Stor
Middels

Middels
Høy

1
1

6

Stor

Middels

1

Kommunene
Kommunene
Driftsassistansen
i Østfold
Kommunene

287 mill

Stor

Middels

1

Fylkesmannen

Stor

Høy

1

Middels

Middels

1

Fylkesmannen
Søndre Follo RA
Kommunen

Lav –
stor
Middels
– stor
Stor

Lav – høy

1

Kommunene

Middels –
høy
Høy

1

Kommunene

Middels
- stor

Middels høy

1
1
2

Kommunene
Kommunene
Kommunene

Etablere fangdammer

5

1,1 mill

180 mill
Lav

Tilknytning til offentlig avløpsnett
Kommunalt avløp og overvann
Oppgradering av Søndre Follo renseanlegg
med nye prosesser og økt kapasitet
Oppgradering av pumpestasjon

53 mill

Rehabilitering av Ringvoll renseanlegg
(utilfredsstillende rensegrad)
Rehabilitering eller sanering av eldre
avløpsnett
Separering av avløpsnett

1,8 mill bevilget

Utbedring av feilkoblinger
Oppgradering av overvåkningsanlegg
Vurdere frakobling av taknedløp

0,5 mill

7 mill

7

7

151 mill

7

5

Flere av fangdamtiltakene er uten kostnadsberegning, disse inngår ikke under kostnad.
For flere av områdene til kysten er det ikke fastsatt om separate avløpsanlegg skal oppgraderes eller om kommunalt
avløpsnett skal forlenges.
7
Kostnadstallet er viser bare innmeldte tiltak som det er utarbeidet kostnadstall for. Reelle kostnader for kommunene til
disse tiltakstypene vil være betydelig større. Moss kommune har meldt inn årlig bevilgning til separering av avløpsnett.
6
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Miljøtilsyn - avløp
Biotoptiltak og hydromorfologi
Bekkeåpning
Miljøgifter
Ytterligere kartlegging av kilder til
forurenset sjøbunn i Mossesundet før
tiltak
Utarbeide en tiltaksstrategi for å nå
miljømålene for Mossesundet
Transport/infrastruktur
Vurdere og eventuelt iverksette rensetiltak
for tunnelvaskevann
Evaluering og eventuelt oppgradering av
rensedammer for overvann fra veg langs
E6

Fylkesmannen
0,3 mill

Stor

Middels

Stor

Middels

Middels

Middels

1

Kommunene

1

Miljødirektoratet
Fylkesmannen

1

Fylkesmannen

1

Statens vegvesen
Statens vegvesen

8.1.2 Tiltak mot fysiske inngrep
Tiltakene endret manøvreringsreglement og bekkeåpning (i tabellene under punkt 8.1.1) sorterer
under tiltak mot fysiske inngrep. I tillegg vil disse tiltakene kunne bidra til å motvirke forurensning.
Statens vegvesen har meldt inn tiltak om å kartlegge og utbedre vandringshindre for fisk. Tiltaket er
gitt prioritet 1.

8.2 Forebyggende tiltak
Nedenfor følger en oversikt over vannforekomster som er i god tilstand, men hvor det av særskilte
hensyn likevel er meldt inn tiltak. Begrunnelse for at det er meldt inn tiltak for disse
vannforekomstene er å opprettholde god økologisk tilstand i vannforekomstene og å redusere
tilførsler av næringsstoffer til vannforekomster i risiko nedstrøms.
Tabell 11. Vannforekomster hvor det er god økologisk tilstand men hvor det av særskilte hensyn
settes inn tiltak.
Tiltak
Landbrukstiltak
som redusert
jordarbeiding,
buffersoner,
grasdekte
vannveier etc.

Tilsyn og kontroll
med små
avløpsanlegg

VannforekomstID
003-293-L

Vannforekomst
Vågvann

Tilstandsvurdering
God

003-45-R
113-53-R

Tangenelva
Skogsbekker til
Storefjorden

God
God

003-293-L

Vågvann

God

003-5488-L
003-45-R
113-53-R

Sværsvatn/Sætertjern
Tangenelva
Skogsbekker til
Storefjorden
Bekker ved Siggerud
Bekker til
Setertjern/Sværsvann
Skogsbekker til
Storefjorden

God
God
God

003-92-R
003-94-R
Følge opp behov
for kalking

003-53-R

Begrunnelse

Opprettholde god økologisk
tilstand og redusere tilførsler
av næringsstoffer til
vannforekomster i risiko
nedstrøms.

God
God
God

Forsuring som følge av
langtransportert forurensning
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8.3 Oppsummering av tiltak i tiltakstabellen
Det vises til grunnlagstabellen i vedlegg 1. Hovedutfordringen i vannområdet er eutrofiering, og dette
gjenspeiles også i de innmeldte tiltakene.
Landbrukstiltak
Landbruket står for den største næringsstofftilførselen til vassdragene. Bioforsk har etter oppdrag fra
Vannregionmyndigheten beregnet landbruksavrenning og bakgrunnsavrenning for vannområde
Morsa. I modellen er det også beregnet fosfortilførsler til vassdragene for seks ulike scenarioer for
landbrukstiltak. Notat fra beregningene følger i vedlegg 2. Scenario 5 skiller seg klart ut med å ha
størst effekt for reduksjon i fosfortap. Dette innebærer en kombinasjon av 8 meter vegetasjonssoner
langs vassdrag (buffersoner), 100 % overvintring i stubb i erosjonsrisikoklasse 2, 3 og 4,
P-AL-reduksjon ned til P-AL 7 og med drift ellers tilsvarende faktisk drift 2012. I VansjøHobølvassdraget er det fortsatt behov for en stor reduksjon i fosfortilførselen til vannforekomstene
for å kunne nå målet om god økologisk status. I kystområdene er det også store utfordringer med
eutrofiering og vannkvalitet. Med bakgrunn i dette er den mest ambisiøse tiltakspakken fra
beregningene valgt for hele Morsa.
Total reduksjon i fosfortap ved scenario 5 er beregnet til 44 % i forhold til beregninger for faktisk drift
i 2012. Beregnet effekt i Agricat-P for reduksjon i fosfortilførsler ved scenario 5 fremgår av tabell 12.
Tabell 12. Beregnet effekt for reduksjon i fosfortap ved ”Scenario 5” i forhold til faktisk drift i 2012.
Delnedbørfelt

Fosfortap faktisk drift
2012 (kg/år)

Simulert fosfortap
scenario 5 (kg/år)

Reduksjon i
fosfortap (kg/år)

Langen

456

291

165

Våg og Mjær

987

600

387

Kråkstadelva

5 104

2 826

2278

Hobølelva

7 798

4 840

2958

Veidalselva

552

422

130

Mørkelva

750

508

241

1 746

1 187

559

486

302

184

1 119

808

311

Mosseelva

57

37

20

Hølenelva

10 752

5 325

5427

275

165

111

Kystbekker Morsa nord

4 045

1 881

2165

Kystbekker Rygge og Råde

5 482

2 959

2523

329

219

111

Vansjø-Hobølvassdraget med Mosseelva
summert

19 055

11 821

7 233

Kystområdene summert

20 883

10 549

10 337

Vannområde Morsa summert

39 939

22 368

17571

Sæbyvannet og Svinna
Storefjorden
Nedre Vansjø

Jeløya

Kambobekken
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I tillegg er det meldt inn landbrukstiltak som grasdekte vannveier, gras på særlig erosjonsutsatte og
flomutsatte åkerarealer, etablering og vedlikehold av fangdammer, utbedring av hydrotekniske
anlegg, kontroll og utbedring av gjødsellagre, skjøtsel av kantvegetasjon langs vassdrag, samt å
vurdere reetablering av kantvegetasjon langs vassdrag.
Det er et ønske om fortsatt å kunne tilby vannmiljørådgivning til bøndene i Vansjø-Hobølvassdraget.
Fra 2015 vil det opprettes en ordning der en kan inngå miljøavtaler med bønder innenfor bestemte
områder. Dette er et ønsket tiltak der områdene rundt Kråkstadelva, Hobølelva, Sæbyvannet, Svinna,
Storefjorden og nedre Vansjø vil bli prioritert. I løpet av planperioden ønskes det også å vurdere
behov og metoder for overvannstiltak i landbruket.
Landbrukstiltakene er meldt inn av kommunene og fylkesmennene. Kostnadstallene for at
erosjonsklasse 2, 3 og 4 ligger i stubb er beregnet ut fra dekningsbidragene oppgitt i NILF-rapport
2013-3 [3]. Gjennomførte beregninger fremgår av vedlegg 6.
En slik gjennomføring av miljøtiltak i jordbruket kan innebære ulemper og økte kostnader. Redusert
jordarbeiding medfører ofte større behov for ugrassprøyting. Mye stubb og halm medfører også en
økt smittefare og forekomst av soppsykdommer som reduserer kornkvaliteten (mykotoksiner).
Restriksjoner på jordarbeiding kan også være til hinder for dyrking av høsthvete og kan i enkelte år
føre til forsinket våronn.
Avløpstiltak
Avløp fra separate og kommunale anlegg står også for en betydelig del av fosfortilførslene til
vassdragene. Fosfor tilført fra avløp er mer biotilgjengelig enn fosfor tilført fra landbruket, og er altså
lettere tilgjengelig som mat for algene. I tillegg til å redusere tilførselen av næringsstoffer til
vassdragene, gir avløpstiltakene også en reduksjon i bakterier.
For separate avløpsanlegg er det meldt inn tre ulike tiltak; oppgradering av separate avløpsanlegg,
tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg og tilknytning av boliger og fritidsboliger til offentlig
avløpsnett. I Vansjø-Hobølvassdraget er oppryddingen i avløp spredt nesten fullført, mens det
gjenstår omfattende tiltak i kystområdene. I Vansjø-Hobølvassdraget vil tilsyn og kontroll med
separate avløpsanlegg være et viktig tiltak de neste åra.
Effekt i redusert fosfortilførsel ved oppgradering av separat avløpsløsning er beregnet til 1,14 kg/år
og husstand. Det vises til vedlegg 1 og vedlegg 4. Basert på innmeldte tiltak om oppgradering av
separate avløpsanlegg og forlengelse av ledningsnett, er det beregnet at fosfortilførsler fra avløp
spredt vil reduseres med om lag 2000 kg/år i kystområdene, og 125 kg/år i Vansjø-Hobølvassdraget.
Prosjekter der kommunene ikke har angitt antall husstander, er utelatt fra beregningene.
For tiltaksområdet kommunalt avløp er det meldt inn omfattende tiltak både for VansjøHobølvassdraget og kystområdene. I Vansjø-Hobølvassdraget skal ytre Enebakk renseanlegg,
Kråkstad renseanlegg og Skotbu renseanlegg nedlegges og overføres til annet vassdrag. Disse tre
tiltakene er vurdert til å gi en samlet årlig effekt i reduserte fosfortilførsler på 215 kg.
I tillegg er det startet en utredning for om Svinndal renseanlegg skal nedlegges og overføres til
Kambo. Dette tiltaket er på utredningsstadiet, og det foreligger ikke politisk vedtak på om dette skal
gjennomføres.
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I kystområdene skal Ringvoll renseanlegg rehabiliteres og Søndre Follo renseanlegg skal oppgraderes
med nye renseprosesser og økt kapasitet. Det skal også gjennomføres en oppgradering av en stor
pumpestasjon i forbindelse med søndre Follo renseanlegg.
I hele vannområdet skal det gjennomføres tiltak med rehabilitering eller sanering av eldre avløpsnett,
separering av avløpsnett der dette er aktuelt og utbedring av feilkoblinger. Råde kommune har meldt
inn at de vil gjennomføre oppgradering av overvåkningsanlegget for avløp.
Det vil også gjennomføres vurderinger av effekter og muligheter for frakobling av taknedløp i Morsakommunene.
Avløpstiltakene er hovedsakelig meldt inn av kommunene og Søndre Follo renseanlegg IKS.
Fylkesmennene har meldt inn administrative tiltak som miljøtilsyn og oppfølging av kommunenes
utslippstillatelser på avløpsområdet.
Kostnadstallene som er angitt for avløpstiltakene, er investeringskostnader. Driftskostnadene er altså
ikke synliggjort i tabell 9 og 10. Det er også viktig å presisere at ikke alle prosjektene er
kostnadsberegnet. Kommunenes reelle investeringer på avløpsområdet vil være langt større enn det
som fremkommer i tabellene.
Biotoptiltak og hydromorfologi
Vassdragene tilføres næringsstoffer og partikler fra erosjon og ras langs bekker og elver. Det er også
dokumentert at flomsituasjoner har stor effekt på vannkvaliteten.
I Vansjø-Hobølvassdraget er det meldt inn tiltak om større erosjonssikringsstiltak i flere elver, som er
prosjekter der både NVE, kommunene (SMIL-midler) og Morsa bidrar med finansieringen. Av
tiltakene som er meldt inn har NVE region øst gitt tilbakemelding om at de sannsynligvis vil kunne
prioritere planlagte tiltak i Svinna og Kråkstadelva budsjettmessig i løpet av planperioden. I tillegg til
de store erosjonssikringsprosjektene som utføres i samarbeid med NVE, har kommunen meldt inn
flere mindre tiltak for sikring og skjøtsel av bekkekanter.
Deler av Ørejordetbekken i Moss er lukket, og kommunen har meldt inn tiltak om at bekken skal
åpnes. I forbindelse med bekkeåpningen vil det bli gjennomført problemkartlegging i forhold til
forurensning og nødvendige pålegg vil bli utstedt.
Vansjø er regulert, og Moss kommune er regulant. Dagens manøvreringsreglement med relativt høy
sommervannstand har vist seg å gi stillestående vannmasser i Vansjø og de øvre delene av Mosseelva
store deler av sommeren. Dette kan gi økt fare for algevekst. I inneværende planperiode har det vært
gjennomført et forsøk med endret manøvrerningsreglement for Vansjø. Moss kommune vil i
samarbeid med Morsa søke om endret manøvreringsreglement for Vansjø basert på erfaringene fra
forsøket.
I inneværende planperiode ligger det inne et tiltak om å utarbeide flomtunnel fra Vansjø til fjorden.
Tiltaket er ikke gjennomført grunnet manglende finansiering. Det vil også være behov for ytterligere
utredninger for tiltaket. I neste planperiode ønskes det å gjennomføre ytterligere vurderinger for
flomforebyggende tiltak i Vansjø.
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Forsuring
Langtransportert forurensning har i flere tiår påvirket vannforekomstene ved forsuring. Det er
gjennomført systematisk kalking i flere av vannforekomstene for å motvirke effekten av sur nedbør.
Fylkesmannen har meldt inn tiltak om å følge opp videre behov for kalking.
Miljøgifter
Sedimentene i Mossesundet er forurenset av PAH, TBT, Hg, PCB og Cu, og er ellers påvirket av
industriutslipp, avrenning fra diffuse kilder som by/tettsted samt septik fra fritidsbåter.
Miljødirektoratet har meldt inn at det er behov for ytterligere kartlegging av kilder til forurenset
sjøbunn i Mossesundet før det kan gjennomføres tiltak. Fylkesmannen i Østfold har meldt inn tiltak
om å utarbeide en tiltaksstrategi for å nå miljømålene i Mossesundet.
Avrenning urbant/veg infrastruktur
Det er forventet at den største negative påvirkningen av vassdragene i Morsa fra veger blir
erosjonspåvirkning med tilførsel av partikler og næringsstoffer i forbindelse med utbyggingen av ny
E-18. Statens vegvesen har poengtert i brev at tiltak i forbindelse med veiutbygginger blir å
gjennomføre nødvendige og avtalte avbøtende tiltak etter kontrakt og plan.
Fysiske inngrep knyttet til vegsektoren er, foruten anleggsvirksomhet ved utbyggingsprosjekter,
særlig vandringshindre for fisk. Det er gjerne kulverter som stenger for oppgang for fisk i vassdraget.
Det er registrert få slike tilfeller i Morsa. Funn av slike feil utformede gjennomløp for elver og bekker
kan tas inn i tiltaksoversikten fortløpende.
Drift av riksveger og fylkesveger skjer gjennom 5-årige driftskontrakter. Bruk av salt i vinterdriften er
regulert gjennom disse kontraktene. Statens vegvesen har laget nye standardkrav for salting. Disse
blir innført i nye kontrakter fra 2014 som et resultat av FoU-programmet SaltSMART. Det vil bl.a.
innebære mer mekanisk fjerning av snø og strengere krav til mengde salt som brukes. Innenfor
vannområde Morsa er det følgende driftskontrakter:
 Østfold nord, rulleres i 2014
 Østfold sør, rulleres i 2016
 Follo, rulleres i 2015
Langs E6 og E18 er det bygd mange rensedammer for å fange opp og rense overvann fra veg før utløp
i resipient. Statens vegvesen har evaluert noen av dammene i 2013 og vil ha en gjennomgang av de
resterende for å se om de fungerer etter hensikten. De dammene som ikke fungerer vil bli fulgt opp
med tiltak for å bedre funksjonaliteten.
NORWAT er et FoU-program i Statens vegvesen som hovedsakelig ser på renseløsninger for overvann
og tunnelvaskevann. Kunnskap fra dette arbeidet skal brukes for å se på håndtering av
tunnelvaskevann og rensing av overvann fra veg.

31

8.4 Status for tiltaksgjennomføring
Gjennomførte tiltak i planperiode 1
Vansjø-Hobølvassdraget og kystbekkene sør for Raet inngår i planperiode 1. For områdene i første
planperiode er det som en del av forvaltningsplanen for 2010-2015 utarbeidet et tiltaksprogram.
Tiltaksprogrammet skal oppsummere alle relevante fastsatte tiltak og alle relevante typer av tiltak
som i tillegg foreslås for å oppfylle miljømålene i forvaltningsplanen. Tabell 13 inneholder en oversikt
over tiltak i tiltaksprogrammet som er påbegynt eller gjennomført. Tabell 14 viser ytterligere
igangsatte tiltak utover tiltaksprogrammet og tabell 15 inneholder en oversikt over tiltak i
tiltaksprogrammet som ikke er iverksatt. Status for gjennomføring av tiltak er per november 2013.
Det vises også til Handlingsprogram 2013 og årsrapport for 2012, vannregion Glomma [10].
Tabell 13. Status for gjennomføring av tiltakene i hht gjeldende tiltaksprogram per november 2013
(samletabell pr. tiltaksområde) for områdene som er i planperiode 1.
Tiltaksområde jordbruk
Delvannområde

VansjøHobølvassdraget,
til Storefjorden

Mål

Status for
gjennomføring

Utfyllende kommentar

Ansvarlig
myndighet

80 % av kornarealene
skal overvintre i stubb
innen 2013

Tiltak pågår

Prosentandel av åker som ikke
jordarbeides om høsten har
variert mellom 70 og 80 % de
siste åra (73 % 2012).

FMLA
SLF
LMD

Øke grasandel på flomog erosjons-utsatte
områder

Tiltak pågår

Arealer med gras på flom- og
erosjonsutsatte arealer er
stabilt.

FMLA
Kommunene

Etablere grasdekte
buffersoner og vannveier

Tiltak pågår

Stabilt

FMLA
Kommunene

50 % av jordbruksarealene skal drenere via
fangdammer innen 2015

Tiltak pågår

Om lag 70 fangdammer er
anlagt. Kartlegging av andel
jordbruksareal som drenerer
via fangdammer er ikke
gjennomført per 2013.

Kommunene

Redusere graving i
forbindelse med
hydrotekniske anlegg

Tiltak pågår

Mange hydrotekniske anlegg er
oppgradet, flere er under
utbedring.

Kommunene

Redusere fosforinnhold
på korn- og engarealer til
P-AL 7 innen 2021

Tiltak pågår

Fosforgjødslingen er redusert
med 50 % siden 2008.

FMLA
Kommunene

32

vestre Vansjø

Kystbekkene sør
for Raet

Vårspredning av
husdyrgjødsel, større
lagerkapasitet

Tiltak pågår

Flere gjødselkjellere og kummer
er utbedret eller bygd nytt.

FMLA
Kommunene

100 % av kornareal skal
overvintre i stubb innen
2015

Tiltak pågår

Over 90 % av kornarealet
overvintret i stubb 2012, noe
nedgang i 2013.

FMLA Østfold
SLF
LMD

Miljøkontrakt på 80 % av
arealet innen 2013

Tiltak pågår

Miljøkontrakter ble inngått for
73 % av arealet i 2012, noe
nedgang i 2013

FMLA Østfold
Kommunene

Gras på flomutsatt areal
og buffersoner langs alle
bekker

Tiltak pågår

Stabilt fra 2008

FMLA Østfold

Redusere fosforinnholdet på korn- eng(til P-AL 7) og
grønnsaksarealene
(til P-AL 15) innen 2021

Tiltak pågår

Fosforgjødslingen er redusert
med 75 % siden 2008

FMLA Østfold
Kommunene

Fangdammer

Tiltak pågår

Plan for fangdammer
utarbeidet i 2007, nesten alle
dammer realisert.

Kommunene

Redusere graving i
forbindelse med
hydrotekniske anlegg

Tiltak pågår

Noen hydrotekniske anlegg er
oppgradert.

Kommunene

60 % av kornarealene
skal overvintre i stubb
innen 2015

Tiltak pågår

30 % av arealet lå i stubb i
2011.

FMLA Østfold,
kommunene,
Morsa

Etablere buffersoner og
gras i vannveier

Tiltak pågår

Flere buffersoner er under
etablering.

FMLA Østfold,
kommunene,
Morsa

Etablere fangdammer

Tiltak pågår

Fangdammer er etablert.

Kommunene

Redusere P-innholdet på
korn- eng- (til P-AL 10)
og grønnsaks-arealene
(til P-AL 15) innen 2027

Tiltak pågår

Fosforgjødslingen er redusert
etter nye gjødselnormer.

FMLA Østfold,
kommunene,
Morsa

Redusere erosjon i
forbindelse med
hydrotekniske anlegg

Tiltak pågår

Mange hydrotekniske anlegg er
oppgradert.

Kommunene
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Tiltaksområde spredte avløp fra boliger og hytter
Delvannområde

VansjøHobølvassdraget

Kystområdene
sør for Raet

Mål

Status for
gjennomføring

Utfyllende kommentar

Ansvarlig
myndighet 2013

Fullføre oppgradering av
små avløpsanlegg innen
utgangen av 2011, med
unntak av godkjente
utsettelser og tilknytning
til større kommunale
prosjekt

Tiltak pågår

96 boliger gjensto per 1.1.2013

Kommunene

Forbedre renseeffekt til
90 %, ca 1500 anlegg

Tiltak pågår

Tilsyn og kontroll gjennomføres

Kommunene

Fullføre oppgradering av
små avløpsanlegg

Tiltak pågår

Arbeid pågår, mye gjenstår

Kommunene

Mål

Status for
gjennomføring

Utfyllende kommentar

Ansvarlig
myndighet 2013

Ledningsnettfornyelse /
tiltak overløp m.m.

Tiltak pågår

Nivået for
ledningsnettfornyelse varierer
mellom kommunene. Det
jobbes kontinuerlig med
ledningsnettfornyelse i
kommunene.

Kommunene

Overføring ytre Enebakk
til Glomma

Tiltak pågår

Ytre Enebakk RA skal nedlegges
innen 2015, overføring til
Øyeren

Kommunen

Feilkoblinger

Tiltak pågår

Fokus på feilkoblinger varierer
mellom kommunene.

Kommunene

Nytt renseanlegg
Hestvold

Tiltak
gjennomført

RA er overført til MOVAR og
utbedret

Kommunene

Ledningsnettfornyelse /
tiltak overløp m.m.

Tiltak pågår

Nivået for
ledningsnettfornyelse varierer
mellom kommunene. Det
jobbes kontinuerlig med
ledningsnettfornyelse i
kommunene.

Kommunene

Feilkoblinger

Tiltak pågår

Fokus på feilkoblinger varierer
mellom kommunene.

Kommunene

Tiltaksområde kommunalt avløp
Delvannområde

VansjøHobølvassdraget,
Storefjorden

Kystområdene
sør for Raet
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Tiltaksområde biotoptiltak og hydromorfologi herunder flom og erosjon
Delvannområde

VansjøHobølvassdraget

Mål

Status for
gjennomføring

Utfyllende kommentarer

Ansvarlig
myndighet 2013

Erosjonssikring

Tiltak pågår

Flere omfattende
erosjonssikringer er
gjennomført, og flere er
planlagt.

NVE Region Øst
Kommunene

Forsøk med endret
manøvreringsreglement

Tiltak
gjennomført

Kommunen
NVE Region Øst

Restaurering vann- og
strandvegetasjon

Tiltak
gjennomført

FM Østfold

Restaurering av
fiskebestander

Tiltak
gjennomført

Utsetting av ørret i Svinna

Våler kommune

Tiltaksområde miljøgifter
Delvannområde

Mål

Status for
gjennomføring

Utfyllende kommentarer

Ansvarlig
myndighet

Tiltak pågår

Utarbeide miljømål og lokal
tiltaksplan for Mossesundet

FM Østfold
Moss kommune

Mossesundet

Etablere
kunnskapsgrunnlag for
fastsetting av miljømål og
når det vil være mulig å
nå miljømålene
Stanse kilder på land

Tiltak pågår

Naturlig restitusjon

Tiltak pågår

FMOS

Tiltaksområde forsuring
Delvannområde

Mål

Status for
gjennomføring

Utfyllende kommentarer

Ansvarlig
myndighet

VansjøHobølvassdraget

Restaurering av
fiskebestander
Stutfosstjern

Tiltak
gjennomført

Kalking avsluttet

FM Østfold

Restaurering av
fiskebestander Bergsjø

Tiltak
gjennomført

Kalking avsluttet

FM Østfold

Restaurering av
fiskebestander med mer
Svinna

Tiltak pågår

Verne edelkrepsen i Svinna,
reetablere Svinna som ørretelv

Våler kommune,
FM Østfold
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Tabell 14. Ytterligere igangsatte tiltak utover tiltaksprogrammet per november 2013 for områdene
som er i planperiode 1.
Tiltaksområde jordbruk
Delvannområde

VansjøHobølvassdraget,
til Storefjorden

Morsa

Mål

Status for
gjennomføring

Utfyllende kommentar

Ansvarlig
myndighet 2013

Vannmiljørådgivning på
foretaksnivå

Tiltak pågår

Tiltak startet i 2013

Morsa
Kommunene

Miljøavtaler

Tiltak besluttet
gjennomført

Oppstart 2015

Fylkesmennene
Kommunene

Drenering

Tiltak pågår

Igangsatt 2013 etter nytt
tilskudd

Fylkesmennene
Kommunene

Tiltaksområde spredte avløp fra boliger og hytter
Delvannområde

Mål

Status for
gjennomføring

Utfyllende kommentar

Ansvarlig
myndighet 2013

Oppfølging av private
avløpsanlegg

Tiltak
gjennomført

Informasjonsbrosjyre sendt ut
til anleggseiere i flere av
kommunene

Kommunene

Kartlegging/kontroll av
avløp på hytter

Tiltak pågår

Kartlegging gjennomført i flere
av kommunene.

Kommunene

Påkobling til kommunalt
nett

Tiltak pågår

Omfattende
påkoblingsprosjekter er
gjennomført.

Kommunene

Mål

Status for
gjennomføring

Utfyllende kommentar

Ansvarlig
myndighet 2013

Overføring Kråkstad og
Skotbu RA til
Bunnefjorden

Tiltak pågår

Kråkstad RA nedlegges innen
2016, Skotbu RA innen 2018.
Utredninger og planarbeid
gjennomført. Oppstart 2014.

FMOS

Vurdere nedleggelse av
Svinndal RA, overføring til
annet vassdrag

Tiltak pågår

Rapport utarbeidet

Kommunen

VansjøHobølvassdraget

Morsa

Tiltaksområde kommunalt avløp
Delvannområde

VansjøHobølvassdraget,
Storefjorden
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Tiltaksområde flom og erosjon
Delvannområde

VansjøHobølvassdraget

Mål

Status for
gjennomføring

Redusere
oversvømmelser i
Sæbyvannet

Tiltak pågår

Nytt
reguleringsreglement
innen 2015

Tiltak pågår

Utfyllende kommentarer

Ansvarlig
myndighet 2013
NVE
FM Østfold
Kommunen

Søke NVE om permanent
endring i reglementet. Søknad
skal utarbeides i 2013

Moss kommune
på vegne av
Vansjø
kommunene

Tabell 15. Oversikt over tiltak i tiltaksprogrammet som ikke er iverksatt for områdene i planperiode 1.
Tiltaksområde jordbruk
Delvannområde

Mål

Status for
gjennomføring

Begrunnelse

Ansvarlig
myndighet 2013

Arealrestriksjoner
husdyrgjødsel

Ikke iverksatt

Tiltak ikke aktuelt. Avventer ny
gjødselforskrift.

Fylkesmennene

Nedfelling/injisering av
husdyrgjødsel

Ikke iverksatt

Det er ikke ordning med
tilskudd til dette i RMP i Østfold
eller Akershus. En del bønder
bruker allerede slikt utstur for
spredning av husdyrgjødsel

Fylkesmennene

Ikke iverksatt

Prosjekt ikke fullført.

Kommunene

Begrunnelse

Ansvarlig
myndighet 2013

VansjøHobølvassdraget,
til Storefjorden

Kontroll av gjødsellagre

Kommunene

Tiltaksområde kommunalt avløp
Delvannområde

Mål

Status for
gjennomføring

Vestre Vansjø

Overvannshåndtering

Ikke iverksatt

Kommunene

Tiltaksområde flom og erosjon
Delvannområde

Mål

Status for
gjennomføring

Begrunnelse

VansjøHobølvassdraget

Flomtunnel fra Vansjø til
fjorden

Ikke iverksatt

Manglende finansiering, behov
for ytterligere utredninger

Ansvarlig
myndighet 2013
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Tiltaksområde miljøgifter
Delvannområde

Mål

Status for
gjennomføring

Begrunnelse

Ansvarlig
myndighet

Mossesundet

Gjennomføre evt fysiske
tiltak på sjøbunnen

Tiltak ikke startet

Behov for ytterligere
kildekartlegging

Miljødirektoratet

Ansvarlig
myndighet

Tiltaksområde industri
Delvannområde

Mål

Status for
gjennomføring

Begrunnelse

Mossesundet

Ny vurdering av behov for
reduserte BOF-utslipp i
2012

Tiltak ikke aktuelt

Bedriften er avviklet

Gjennomførte tiltak i planperiode 2
Hølenvassdraget og kystområdene nord for Hølenvassdraget inngår i planperiode 2. Kommunene
Frogn, Ås, Ski, Vestby, Hobøl og Våler har arealer innenfor planperiode 2 i Morsa.
Landbruk
I 2012 lå 32 % av jordbruksarealene i planperiode 2 i Morsa i stubb. For dette ble det utbetalt RMPtilskudd på kr 1,5 mill. I perioden fra 2010-2013 er det etablert 2 fangdammer med en samlet
kostnad på kr 400.000,-, utbedret 3 hydrotekniske anlegg med en samlet kostnad på kr 200.000,- og
utbedret ett gjødsellager med en kostnad på kr. 750.000,-.
Avløp

Det er registrert om lag 1700 separate avløpsanlegg i WebGis avløp innenfor planperiode 2 i Morsa.
Alle kommunene er i gang med arbeidet med å oppgradere separate avløpsanlegg eller tilknytte
disse til kommunalt nett, men det varierer hvor langt kommunene har kommet i dette arbeidet. Ski
kommune har nærmest fullført opprydding i separate avløpsanlegg for sine 25 boliger med utslipp til
Hølenvassdraget. I Ås kommune gjenstår kun 26 boliger, hvorav 6 skal tilknyttes kommunalt nett.
Hobøl kommune har sendt ut pålegg om oppgradering til alle de 78 anleggene i kommunen med
avrenning til Hølen, og disse er godt i gang med oppgradering av anlegg. Boligene i Våler med
avrenning til Hølen er stort sett oppgradert, men det gjenstår oppfølging av noen fritidsboliger som i
dag benyttes som boliger. Vestby og Frogn kommuner har begge mange separate avløpsanlegg
innenfor planperiode 2 i Morsa. Begge kommunene er i gang med oppgradering av anlegg og
prosjekter med forlengelse av kommunalt avløpsnett.
Vestby, Frogn, Ås og Hobøl kommuner, samt Søndre Follo renseanlegg IKS, har kommunale
avløpsanlegg (nett og /eller renseanlegg) innenfor planperiode 2 i Morsa. Vestby kommune har
gjennomført kommunale saneringsprosjekter med en kostnad på 40 mill kr. innenfor dette arealet
siden 2010, og Ås kommune for 6 mill. Hobøl kommune og Søndre Follo renseanlegg IKS har ikke
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gjennomført investeringsprosjekter for kommunalt avløp i denne perioden. Det er ikke mottatt
tilbakemeldinger om investeringer i denne perioden fra Frogn kommune.

8.5 Kost/effektvurderinger av tiltak
Vannforskriften legger til grunn at det er de mest kostnadseffektive tiltakene som bør gjennomføres
for å oppnå miljømålene i vannforekomstene. I arbeidet med tiltaksanalysen er sektorene bedt om å
vurdere kost/effekt for innmeldte tiltak basert på tiltakets effekt (reduksjon i fosfor) og nåverdi for
tiltaket. For mange av tiltakene er det vanskelig å tallfeste kostnader og effekter presist, og det er
derfor også gjort en forenklet vurdering for alle tiltakene ved at kost/effekt skjønnsmessig er satt til
lav, middels eller høy. Sektorenes kost/effektvurdering for hvert enkelt av de innmeldte tiltakene
fremkommer av grunnlagstabellen i vedlegg 1.
I tillegg til at det er gjennomført kost/effektvurderinger for hvert enkelt tiltak, er det gjennomført
felles kost/effektvurderinger for de ulike tiltakstypene. Også disse vurderingene er gjort i tett
samarbeid med sektorene. Felles vurderinger av tiltakene er fremstilt i tabell 9 og 10.
Landbruk
De fleste landbrukstiltakene er vurdert til å ha høy kostnadseffekt. Dette gjelder tiltakene
erosjonsklasse 2, 3 og 4 i stubb, redusere fosforinnholdet på korn- og engarealer til P-AL 7,
vegetasjonssoner langs vassdrag, grasdekte vannveier, gras på særlig erosjonsutsatte og flomutsatte
arealer, etablering og vedlikehold av fangdammer, vannmiljørådgivning til bønder, inngå miljøavtale
med bønder, kontroll av gjødsellagre og utbedring av gjødsellagre. Når det gjelder utbedring av
hydrotekniske anlegg, samt skjøtsel og reetablering av kantvegetasjon langs vassdrag er disse vurdert
til å ha middels kostnadseffekt. Tiltak i forhold til kantvegetasjon er derfor satt til prioritet 2. Det
samme er tiltak om å vurdere behov og metoder for overvannstiltak i landbruket. De resterende
landbrukstiltakene er satt til prioritet 1.
Spredt avløp
For tiltaksområde avløp spredt er tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg vurdert til å ha høy
kostnadseffekt, mens oppgradering av separate avløpsanlegg og tilknytning til offentlig avløpsnett er
vurdert til å ha middels kostnadseffekt. Alle tiltakstypene er oppført med prioritet 1. Enkeltprosjekter
kan være satt til prioritet 2 i kommunene med bakgrunn i lokale forhold.
Kommunalt avløp
For kommunalt avløp er tiltakene nedleggelse av renseanlegg for overføring til annet vassdrag,
oppgradering av pumpestasjon samt oppgradering eller rehabilitering av eksisterende renseanlegg
vurdert til å ha enten middels eller høy kostnadseffekt. Alle tiltakene unntatt nedleggelse av Svinndal
renseanlegg er oppført med prioritet 1. Bakgrunnen for at nedleggelse av Svinndal renseanlegg er
oppført med prioritet 2, er at det er nødvendig å gjøre tiltak i forhold til fremmedvannsproblematikk i
Svinndal før avløpet eventuelt overføres til annet renseanlegg. Tiltaket om nedleggelse av Svinndal
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renseanlegg er på utredningsstadiet og det foreligger ikke noe politisk vedtak om gjennomføring.
Tiltaket anses som svært viktig for vannkvaliteten i Sæbyvannet. Det vises til Restaurering av
Sæbyvannet. Rapport fra workshop om tilstand, belastninger og mulige tiltak [7].
Rehabilitering eller sanering av eldre avløpsnett er vurdert til å ha lav til høy kostnadseffekt, da dette
vil kunne variere mye ut fra lokale forhold. Det er vurdert at separering av avløpsnett generelt sett
har en høyere effekt enn rehabilitering av separatsystem, og tiltakstypen separering av avløpsnett er
derfor vurdert til å ha middels til høy kostnadseffekt. Utbedringer av feilkoblinger er vurdert til å ha
høy kostnadseffekt. Disse tiltakstypene er alle oppført med prioritet 1 for hele vannområdet samlet.
Enkeltprosjekter kan være satt til prioritet 2 i kommunene med bakgrunn i lokale forhold.
Tiltaket frakobling av taknedløp er vurdert til å ha middels til høy kostnadseffekt. Det må her
gjennomføres vurderinger i kommunene om muligheter og behov for et slikt tiltak, og tiltaket har
derfor fått prioritet 2.
I tillegg er det meldt inn tiltak om oppgradering av overvåkningsanlegget i Råde kommune og
miljøtilsyn innenfor avløp fra Fylkesmannen. Disse tiltakene er ikke vurdert i forhold til
kostnadseffekt.
Biotoptiltak og hydromorfologi
Innenfor biotoptiltak og hydromorfologi er erosjonssikring i elver vurdert å ha høy kostnadseffekt. To
av de innmeldte tiltakene er oppgitt med prioritet 1, da NVE har varslet at de sannsynligvis vil kunne
prioritere disse tiltakene innefor planperioden.
Sikring og skjøtsel av bekkekanter er vurdert til å ha middels - høy kostnadseffekt, avhengig av lokale
forhold. Tiltak med høy kostnadseffektivitet har prioritet 1, mens tiltak med middels kostnadseffekt
har prioritet 2.
Tiltaket bekkeåpning av Ørejordetbekken i Moss er vurdert til å ha middels kostnadseffekt, og er
oppført med prioritet 1. Åpning av bekker vil generelt sett ha en positiv effekt på biologisk mangfold
og landskap i tillegg til forurensning.
Forsuring og miljøgifter
Det er ikke beregnet kostnadseffekt for innmeldte tiltak mot forsuring og miljøgifter. Tiltakene er
oppført med prioritet 1.
Vurdering
I vannområde Morsa er det et behov for en stor grad av tiltaksgjennomføring for å kunne nå
miljømålene for vassdragene. Det er god sammenheng mellom prioriteringene og vurderingene av
kostnadseffekt for tiltakene.
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8.6 Usikkerhet i vurderingsgrunnlaget
Karakterisering
Karakterisering er en objektiv innsamling og registrering av data og karakteristika for å kunne
identifisere og gradere påvirkninger og miljøtilstand i en vannforekomst, og innebærer å:
-

avgrense i hensiktsmessige vannforekomster med ensartet vanntype og miljøtilstand
fastsette kategori; elv, innsjø, kyst- og grunnvann, SMVF
typifisere av vannforekomster med ensartet naturtilstand
identifisere påvirkninger (eksisterende og forventede)

I Vansjø-Hobølvassdraget foreligger det et svært godt kunnskapsgrunnlag etter mange år med
omfattende overvåkning og systematisk arbeid for å bedre vannkvaliteten. I kystområdene er
kunnskapsgrunnlaget relativt godt. Det er vurdert at den største usikkerheten knyttet til
karakteriseringen er fastsettelse av påvirkningstype og grad av påvirkning for hver enkelt
vannforekomst. For noen av påvirkningstypene er det gjennomført grundige kartlegginger eller
modellberegninger for påvirkningen. Dette gjelder for eksempel avløp fra spredt bebyggelse og
avrenning fra fulldyrket mark. For andre påvirkningstyper er det dårligere oversikt. Det kan også
være påvirkningstyper det har vært lite fokus på ved karakteriseringen, slik at disse i liten eller ingen
grad er identifisert. Samlet sett vurderes usikkerheten av karakteriseringen for vannområde Morsa til
å ha moderat til liten usikkerhet.
Tilførselsberegninger
Landbruk og bakgrunnsavrenning:
Bioforsk har beregnet avrenning fra landbruk og bakgrunnsavrenning for 15 delnedbørfelt i
vannområde Morsa. Beregningene er gjennomført ved hjelp av modellen Agricat-P for
landbruksavrenning og ved koeffsient- og leirdekningsmetode for bakgrunnsavrenning. Det er stor
usikkerhet rundt disse beregningene, og tallene bør leses som en veiledende størrelsesorden for
tilførsler snarere enn eksakte tall. Dette gir likevel verdifull informasjon for forvaltningen.
For mer detaljert beskrivelse av usikkerheten vises det til kapittel om usikkerhet i beregningene i
vedlagte Notat - Beregning av landbruksavrenning i et utvalg av vannområder i vannregion Glomma
– resultater for vannområde Morsa.
Kommunalt avløp:
Tilførselsberegningene for kommunalt avløp er teoretiske, og det er usikkerhet knyttet til en rekke
koeffisienter. Den største usikkerheten kan være knyttet til lekkasje fra ledningsnett og overløp,
mens det antas å være minst usikkerhet knyttet til restutslipp og overløp fra renseanlegg. For
sistnevnte tas det ofte vannprøver, og man har derfor rimelig god kontroll på hva som faktisk slippes
ut. For øvrige overløpsutslipp er det stor variasjon mellom kommunene om hvilket datagrunnlag de
har for å beregne dette. Noen kommuner har gode data for overløpsdrift, mens andre ikke har noe
informasjon om dette.
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Avløp spredt:
For ni av de tolv kommunene med separate avløpsanlegg til Morsa, benyttes datasystemet WebGis
avløp for registrering av separate avløpsanlegg. For disse kommunene er tilførselsberegningene for
avløp spredt hentet direkte ut som en rapport fra systemet. Usikkerhetsmomenter for disse
beregningene knytter seg hovedsakelig til:
-

Feil i registreringene i systemet. Anlegg kan mangle eller være registrert med feil anleggstype
Belastningen til hvert enkelt anlegg er ikke nøyaktig registrert og vil avvike fra faktisk
belastning
Rensegrad er beregnet ut fra anleggstype og alder. Det kan forekomme betydelig variasjon i
renseeffekt innenfor samme anleggstype.

For kommunene Moss, Rygge og Råde er det gjennomført en enklere beregning, og usikkerheten for
disse tre kommunene vil være større enn for kommunene med WebGis avløp. Her er anleggene kun
sortert i gruppene ”eldre” og ”godkjente” anlegg, med hver sin forhåndsdefinerte renseeffekt. Det er
altså ikke tatt hensyn til anleggstype for ”eldre” anlegg, og det er forutsatt 90 % fosforrensing for
”godkjente” anlegg. Tilførslene fra hver husstand er beregnet ut fra en gjennomsnittlig husstand i
Østfold og Akershus etter statistikk fra SSB.
Selv om heller ikke disse beregningene gir oss eksakte tilførselsdata, gir det forvaltningen svar på i
hvilke størrelsesorden tilførsler fra avløp spredt står for.
Avlastningsbehov
Avlastningsbehovet er beregnet ved hjelp av regneark utarbeidet av Norconsult og Fylkesmannen i
Vestfold. Bakgrunnen for regnearket er FOSRES-modellen som er utviklet av NIVA [5, 6].
I Vansjø-Hobølvassdraget foreligger det et svært godt kunnskapsgrunnlag. Det er gjennomført
omfattende overvåkning over flere år, og det er utført grundige transport- og tilførselsberegninger
for de ulike vannforekomstene. For vannforekomstene Kråkstadelva, Hobølelva, Mjær, Sæbyvannet,
Vansjø-Storefjorden og Vansjø-Vanemfjorden er det gjennomført avlastningsberegninger basert på
et svært godt kunnskapsgrunnlag. Modellberegningene er også vurdert og korrelert ut fra grundige
tilførsels- og transportberegninger. For Hølenelva er ikke kunnskapsgrunnlaget like godt, men også
her er det tatt vannprøver for fosfor siden august 2011.
Selv om kunnskapsgrunnlaget er svært godt vil det alltid være knyttet usikkerhet til
modellberegninger for komplekse natursystemer som innsjøer. Modellen tar heller ikke hensyn til
innsjøinterne prosesser som for eksempel interngjødsling.
Avlastningsberegningene vil ikke kunne gi et eksakt svar for hvor mange kg fosfor hver enkelt
vannforekomst må avlastes, men slike beregninger vil likevel gi et godt bilde av utfordringene for
hver enkelt vannforekomst.
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Kostnadsberegninger
Det vil være stor variasjon i usikkerheten ved kostnadsberegningene. Enkelte tiltak innen avløp og
landbruk er allerede planlagt og det foreligger kostnadsberegninger. For andre tiltak kan
kostnadstallene som er oppgitt i tiltaksanalysen være grove estimater basert på erfaringstall for
liknende prosjekter eller tiltak. For mange av de innmeldte tiltakene er det heller ikke angitt
kostnadsanslag.
Det er heller ikke gitt klare føringer for hvilke type driftsutgifter som skal medregnes i
kostnadsberegningene. Driftsutgifter er tatt med i beregningene for nåverdi for tiltak der sektorene
har meldt inn driftsutgiftene. Nåverdiberegningen fremkommer av grunnlagstabellen i vedlegg 1.
I kostnadsberegningene i kap 8.1.1. og i kap 13, er driftsutgiftene utelatt.
Effektvurderinger
Også for vurderingen av tallfestet effekt av tiltakene, vil det være stor variasjon i usikkerhet. Noen
tiltak er det relativt enkelt å oppgi en tallfestet effekt for. Dette gjelder for eksempel tiltak om å legge
ned et eksisterende renseanlegg og overføre utslippet til et annet vassdrag. For slike tiltak vil man ha
erfaringstall med utslippsmålinger fra flere år tilbake. For andre tiltakstyper, som for eksempel diffus
avrenning fra landbruk eller elveerosjon, er det langt vanskeligere å oppgi en tallfestet effekt av
tiltakene.
I tillegg til å gi oppgi en tallfestet effekt, er effekten av de ulike tiltakene vurdert til å ha liten, middels
eller stor effekt. Det antas at det er relativt liten usikkerhet for effektvurderingen innenfor denne
graden av nøyaktighet.

9 Behov for problemkartlegging
Problemkartlegging vil gjennomføres i de tilfellene hvor en ikke har tilstrekkelig data til å kunne
avgjøre om vannforekomsten er i risiko eller ikke. Problemkartleggingen vil være en del av
overvåkingsprogrammet for vannregionen.
Det foreslås at det vurderes om det er behov for problemkartlegging av utvalgte miljøgifter. Ansvarlig
myndighet for en slik kartlegging vil være Fylkesmennene og kommunene.
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10 Brukerinteresser og brukermål
Vann har mange brukere, og interessene knyttet til vann er mange. I noen tilfeller står interessene
mot hverandre. De viktigste brukerinteressene og interessekonflikter for vannforekomstene i Morsa
er fremstilt i tabell 16.
Tabell 16. Brukerinteresser og interessekonflikter for vannforekomstene i Morsa.
Brukerinteresse
Friluftsliv og badevann
Fiske

Drikkevann

Interessekonflikter
Avrenning fra jordbruk, avløp, veier,
anleggsarbeid, naturlig erosjon
Avrenning fra jordbruk, avløp, veier,
anleggsarbeid, naturlig erosjon,
regulering, vandringshindre,
forurensning/forsuring

Avrenning fra jordbruk, avløp, veier,
anleggsarbeid, naturlig erosjon

Jordbruksvanning
Vannuttak til industri
Vannkraftproduksjon
Reiseliv og turisme

Vannforekomster hvor dette gjelder
Tilnærmet samtlige innsjøer brukes eller har vært
brukt til bading, padling og båtliv.
I nesten alle elver, tjern og vann drives det
sportsfiske etter en rekke arter. Vansjø er en av
fylkets mest brukte ferskvannslokaliteter der det
foregår både sports-, garn- og yrkesfiske. Det er en
rekke sjøørretbekker langs kysten. Hølenvassdraget
er lakseførende. Sjøfisket er også meget populært,
både fra land, båt og is etter en rekke arter.
Vansjø (Storefjorden) er drikkevannskilde for 65.000
personer og reservedrikkevannskilde for Sarpsborg
og Fredrikstad. Rusviktjern er drikkevannskilde for ca
3000 personer.
Deler av vassdragene, og særlig Vansjø, brukes til
vanning av blant annet grønnsaker
Vannuttaket til papirindustrien ved Mossefossen er
nedlagt, men rettighetene er opprettholdt
Det er kraftverk i Hobølelva ved Skjellfoss og i
Mosseelva ved Mossefossen
Det er nå få kommersielle interesser knyttet til
reiseliv og turisme langs vassdragene, men
interessen er økende

Andre interesser av særlig viktighet:
Det er flere kulturminner langs blant annet Hobølelva, Mosseelva og Hølenelva. I øvre del av
Hobølelva og flere av skogsbekkene i Østmarka lever elvemusling som er en rødlisteart og er
beskyttet av egen forskrift. Flere av elvene har forekomst av ferskvannskreps og fisk. Langs kysten er
det sjøørretbekker.
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11 Behov for nye virkemidler
Følgende nye virkemidler anses som nødvendige for å få gjennomført prioriterte tiltak:




Økte tildelinger av midler til miljøtiltak i landbruket (RMP og SMIL), samt regionalt tilpassede
forskriftskrav om miljøtiltak i landbruket. For å nå miljømålene er man i Morsa avhengig av en
høy grad av tiltaksgjennomføring innenfor landbruket. Dette fordrer at det stilles nok midler til
rådighet slik at det kan lønne seg å være en miljøvennlig bonde. Det er også nødvendig at det
stilles strengere krav til gjennomføring av miljøtiltak i landbruket enn det gjør per i dag, for
eksempel gjennom regional forskrift.
Bedre statlige finansieringsmuligheter av erosjonssikring i elver og flomtiltak i Vansjø. Det er
vanskelig å få prioritet for miljøtiltak i konkurranse med tiltak mot samfunnssikkerhet og
beredskap.

12 Samfunnsøkonomiske vurderinger
I dette kapittelet vil det bli forsøkt å synliggjøre andre samfunnsøkonomiske vurderinger:
Samfunnsøkonomiske vurderinger av redusert jordarbeiding
Bondens kostnader ved redusert jordarbeiding er synliggjort i kapittel 8 ut fra beregninger basert på
dekningsbidrag. I tillegg til reduksjon i dekningsbidraget, vil redusert jordarbeidning kunne gi økt bruk
av plantevernmidler og økt forekomst av mykotoksiner [3]. Dette vil medføre en samfunnsøkonomisk
kostnad i form av helse- og miljøkonsekvenser for samfunnet.
Samfunnsøkonomiske vurderinger av bedret vannkvalitet
Som beskrevet i denne rapporten vil kostnadene være betydelige for å nå målet om en bedret
vannkvalitet i Morsa. Gevinstene av denne innsatsen er kanskje ikke like lett å prissette. På den ene
side vil en bedret vannkvalitet ha åpenbare gevinster ved å sikre drikkvannskilden for 65.000
personer. I tillegg må det også regnes en betydelig verdi knyttet til faktorer en ikke kan sette noen
prislapp på, som verdien av å ha rent badevann, intakte fiskebestander og en natur i god økologisk
balanse. Økosystemtjenester, eller naturgoder, er et samlebegrep for alle de grunnleggende goder
som naturen forsyner oss med, og som vi ofte har en tendens til å ta for gitt. Hvor mye er den gode
følelsen vi får når vi er ute i naturen, verdt i kroner og øre?
Rekreasjonsverdien av vassdragene i Morsa er betydelige. Dette er tur og rekreasjonsområder for
over 100.000 personer. Negative oppslag i media om algeoppblomstringer og
forurensningsproblematikk vil ha en negativ konsekvens for alle disse brukernes naturoppleveleser
og lyst og mulighet til å drive et aktivt og sunt friluftsliv i sine nærområder. Dette har selvsagt igjen
også en direkte effekt på utviklingen i folkehelsen som igjen har en svært stor betydning for nasjonal
økonomi.
Det er i tiltaksplanarbeidet gjort vurderinger av kostnader. Noen konkrete vurderinger av
samfunnsmessig verdi er ikke gjort, men det er vanskelig å se for seg at investeringer i rent vann og
fungerende økosystemer skal være noen dårlig investering i tett befolkede områder som Morsa.
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13 Fordelingsvirkninger mellom sektorer
Nedenfor er det forsøkt å gi et bilde av fordelingen av tiltak og tiltakskostnader på ulike sektorer.
Landbruk
Innen landbrukssektoren deles kostnadene i investeringstiltak og årlige driftstiltak. Investeringene
knyttes særlig til etablering av fangdammer og utbedringer av hydrotekniske anlegg (SMIL).
Kostnadene ved etablering av fangdammer er anslått i tabell 9 og 10, men som omtalt er det
vesentlig usikkerhet ved dette estimatet. Kostnader ved utbedring av hydrotekniske anlegg antas å
være betydelige, men det er ikke anslått en samlet kostnad for dette i planperioden. I 2012 ble det
gjennomført hydrotekniske tiltak for 2,9 mill i Morsa, og dette tallet er lagt til grunn som en
veiledende størrelsesorden som årlig investering i tabell 17.
De største kostnadene innen landbruket er knyttet til årlige driftstiltak (RMP) som miljøvennlig
jordarbeiding, vegetasjonssoner langs vassdrag (buffersoner), gras på særlig erosjon- og flomutsatte
åkerarealer, og grasdekte vannveier. Kostnadsberegningen er basert på innmeldte tiltak fra
sektorene. Det er derfor beregnet årlig kostnad for miljøvennlig jordarbeiding ved å la alt areal i
erosjonsklasse 2, 3 og 4 ligge i stubb. Basert på arealtall for erosjonsklasse 2, 3 og 4 i Morsa, og
dekningsbidrag beregnet i NILF-rapport 2013-3 [3], er kostnaden ved dette tiltaket anslått til 30 mill.
Kostnader ved å redusere fosforinnholdet på jord- og engarealer til P-AL 7 er satt til 0, under
forutsetning om at dette ikke gir reduksjon i avling. For de øvrige årlige driftstiltakene har kostnader
vært vanskelig å anslå.
Avløp spredt
Investeringskostnadene innenfor avløp spredt er grovt estimert ut fra et omtrentlig anslag på hvor
mange anlegg som skal oppgraderes, samt innmeldte kostnadsanslag for prosjekter med forlengelse
av ledningsnett for økt tilknytning. For oppgradering av et separat avløpsanlegg er det beregnet en
investeringskostnad på kr. 100.000,-. Investeringskostnadene for tiltak innen avløp spredt er i tabell
17 grovt anslått til 240 mill kr i perioden. Estimerte driftskostnader fremkommer i grunnlagstabellen i
vedlegg 1.
Kommunalt avløp
Innen tiltaksområdet kommunalt avløp er investeringskostnader særlig knyttet til oppgradering av
renseanlegg og nedleggelse av renseanlegg med overføring av utslipp til andre vassdrag.
Kommunene vil også gjøre store investeringer i separering og rehabilitering av avløpsnettet innenfor
planperioden. Kommunenes reelle investeringer til slike prosjekter innen kommunalt avløp vil være
langt større enn det som fremkommer i tabellen, da ikke alle prosjekter er kostnadsberegnet.
Investeringskostnadene ved disse tiltakene er grovt anslått til 723 mill kr i tabell 17, men endringer i
driftsutgifter er ikke synliggjort.
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Biotoptiltak og hydromorfologi
De samlede investeringskostnadene innenfor biotoptiltak og hydromorfologi er beregnet til ca
1 mill kr i perioden. Tiltak som er kostnadsberegnet innenfor dette området er større
erosjonssikringer, sikring og skjøtsel av bekkekanter, bekkeåpning og søknad om endret
manøvreringsreglement.
Forsuring og miljøgifter
Det er ikke beregnet kostnader for innemeldte tiltak innefor tiltaksområdene forsuring og miljøgifter.
I forhold til forsuring er det meldt inn tiltak om at Fylkesmannen vil følge opp behovet for kalking. I
forhold til miljøgifter er det meldt inn at det er behov for ytterligere kartlegging av kilder til
forurenset sjøbunn i Mossesundet før tiltak iverksettes. Kostnadene til kalking og kildekartlegging
antas å være små sett i forhold til de totale tiltakskostnadene innenfor vannområdet.
Transport og infrastruktur
Det er ikke beregnet kostnader for innemeldte tiltak innefor transport og infrastruktur.
Sammenstilling av innmeldte tiltak og tiltakskostnader
I tabell 17 er det oppgitt antall innmeldte tiltakstyper og summerte tiltakskostnader innenfor hvert
tiltaksområde. Dataene i tabellen er en sammenstilling av informasjonen i tabellene 9 og 10. Det
presiseres at det er mange av de innmeldte tiltakene som det ikke er anslått eller beregnet kostnad
for. Disse blir heller ikke synliggjort i kostnadsbildet. For investeringstiltakene er ikke endringer i
driftsutgiftene tatt inn i kostnadsberegningene. Det vises til grunnlagstabellen i vedlegg 1 for
opplysninger om driftsutgifter for investeringstiltakene.
Tabell 17. Antall innmeldte tiltakstyper og summerte tiltakskostnader innenfor hvert tiltaksområde i
planperioden.
Tiltaksområde
Landbruk
Avløp spredt
Kommunalt avløp
Biotoptiltak og hydromorfologi
Forsuring
Miljøgifter
Transport og infrastruktur

Antall innmeldte tiltakstyper
15
3
10
5
1
1
3

Summerte tiltakskostnader
34 mill (per år)
240 mill
723 mill
1 mill

Vurdering av kostnadsfordeling mellom ulike sektorer:
Som det fremgår av det overnevnte er det vanskelig å gi noen presis sammenstilling av hvordan
kostnadene ved tiltaksplanen fordeler seg på de ulike sektorer. I diagrammet i figur 5 er de anslåtte
investeringskostnadene delt på tiltakets levetid/avskrivningstid. Landbrukstiltakene er hovedsakelig
årlige tiltak, separate avløpsanlegg er beregnet ut fra en levetid på 20 år, forlengelse av ledningsnett
for tilknytning, og tiltak innenfor kommunalt avløp er beregnet ut fra en levetid/avskrivningstid på 40
år. Driftskostnadene for tiltakene er ikke tatt med i beregningene.
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Ut fra disse enkle beregningene fremkommer det at over halvparten av kostnadene ved innmeldte
tiltak faller på landbruket. Omtrent halvparten av kostnadene ved innmeldte tiltak fordeles på
kommunalt og spredt avløp. En liten del av kostnadene er til tiltak innenfor biotoptiltak og
hydromorfologi.

Figur 5. Grovt anslag på kostnadsfordeling mellom ulike tiltaksområder for innmeldte tiltak.

14 Eventuelle uenigheter
Ved rulleringen av regionalt og nasjonalt miljøprogram (RMP og NMP) 2013-2016, ble det fastsatt fra
Landbruks- og matdepartementet at det måtte lempes på kravet om redusert jordarbeiding i Morsa i
forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø. Det ble
fastsatt at miljøkravet om at hvert landbruksforetak skulle ha minst 60 % av arealet i stubb eller gras
om høsten måtte tas ut av forskriften. Lokal forvaltning er til dels sterkt uenig i denne føringen fra
LMD.
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15 Klimatilpasninger
Det er gjennomført flere forskningsprosjekter på effekten av klimaendringer på innsjøer. EUprosjektet REFRESH har fokusert på hvordan vannforekomstene vil reagere på klimaendringene.
Forventede klimaendringer tilsier at det vil bli varmere og våtere vintre, varmere og tørrere somre,
større høstflommer og mer kraftig nedbør. En slik utvikling forventes å ville gi økt tilførsel av
næringsstoffer til vassdragene. Økt vanntemperatur vil kunne gi økt fosforsirkulasjon fra bunnen i
innsjøene, samt gi økt risiko for oppblomstring av blågrønnalger.
NIVA har gjennomført studier og modelleringer av hvordan utviklingen vil bli for vannkvaliteten i
Vansjø med forskjellige tiltaksscenarioer, ut fra dagens klimatiske forhold og ut fra forventede
klimaendringer. Det vises til Couture et al 2013[2]. Studien viser at klimaendringer vil øke
eutrofieringen av Vansjø, men at arealbruksendringer og forvaltningspraksis som tar sikte på å bedre
vannkvaliteten vil kunne ha en effekt, til tross for effektene av forventede klimaendringer. Studien
viser også at det vil være svært vanskelig å nå miljømålene for vestre Vansjø, selv uten forventede
klimaendringer.
Forventede klimaendringer medfører altså at det må settes inn mer tiltak for å kunne oppnå en
forbedring i vannkvaliteten enn ”uten” forventede klimaendinger. Dersom det gjennomføres
tilstrekkelige tiltak, vil en kunne oppnå en bedring i vannkvaliteten til tross for klimaendringene.
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16 Vedlegg
Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:
Vedlegg 5:
Vedlegg 6:

Grunnlagstabell tiltaksanalyser Morsa
Notat Bioforsk - Beregning av landbruksavrenning i et utvalg av vannområder i
vannregion Glomma – resultater for vannområde Morsa.
Notat Norconsult – Beregning av tilførsler fra kommunalt avløp til delområder i
vannområde Morsa i 2012
Notat – Tilførselsberegninger avløp spredt for kommunene Moss, Rygge og Råde og
tallfestet effekt av oppgradering av separate avløpsanlegg.
Utfyllende informasjon om gjennomførte vurderinger ved beregningene av
avlastningsbehov for Morsa
Gjennomførte beregninger for kostnadstall ved å la erosjonsklasse 2, 3 og 4 overvintre
i stubb i Morsa.
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