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OVERVAI<:rm AV 
VASSDRAGENE 

TILTAK MJI' 
FORURENSNII'G 

MILJØVERNSI'IUASJONEN' GENERELT I ØSTFDLD 

I miljøvernavdelingens langtidsplan og sektor
bidraget til fylkesplanen har en utpekt to 
h:Jvedproblem::mråder, det er forurensningen av 
vassdrag og trusselen rrot klturlandskapet. 

OVervåkingen av vassdragene viser at fon.u:ens
J:'lin]stilstanden varierer rx::>e fra år til år, 
spesielt avhengig av meteorologiske fortnld. 
Den sterke negative utviklingen en hadde 
tidligere er 
blitt stoppet, men en har i det siste ikke 
registrert OC>en generell bedring. ForurertS
J:'lin]sbegrensende til tak er blitt utfylt av 
andre kilder, cbg slik at karakteren er blitt 
endret. Det er særlig tilfØrselen av jord
partikler fra landbruket san har Økt og setter 
et sterkt 
preg på vanrrnassen. Dette nedsetter vannets 
bruksverdi og har også Økologiske konsekvenser. 
Jordpartiklene drar med seg fosfor og Øker 
irmh::>ldet i vannmassene med algevekst san 
resultat. Nitrogenet i vannmassen holder seg 
på et awt nivå i likhet med gjØdse~ på 
l and, dette gir også bidrag til den marine 
eutrofieringen san ser ut til å ha tiltatt. 

Det ble i 1987 igangsatt en sa tel i ttovervåking 
san et forslmingsprogram i Hvalerba.sserY;et, 
Singlefjorden og anrådene utenfor. Samtidig 
arbeides det med et program for en n::::>rsk/svensk 
undersøkelse og overvåking av grensevannet, det 
er forutsetn:in,;}en at dette kan igangsettes 
hØsten -88 . 

Når det gjelder til tak var det en milepel at en 
i 1987 kan igang med bygging av de to store 
kloakkrenseanleggene i Nedre Glærna-regiCXlel1. 
Disse skal stå ferdig i 1989, og er et ledd i 
en samlet tiltaksplan for Nedre Glærna og 
Iddefjorden. Her inngår også de store 
industribedrifter og landbruket i den grad 
dette problemet kan angripes. De t forventes 
vesentlige bedringer i disse fjordområdene 
rundt 1990. 

I forbindelse med aksj onen "Rent vann i 
Østfold" er det blitt gj ennanført kontroll av 
samtlige industribedrifter. Av 96 kontrollerte 
bedrifter hadde 8 grove brudd på utslippstilla
telsen og 39 hadde mindre brudd. 2 
bedrifter ble politianmeldt . Det er 
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FORSURNIN3 

VANNBRUI<SPLAN
LEXniN3 

LENKA-PROSJEKTET 
( AKVAKUL'IUR) 

FROSTIØRKE PA . 
NALETRÆR 

KUL'IURLAND
SKAPET 

Saugb:ruksforening"en, l<rcn:Js-Ti tan, Borregaard 
OC.J Peterson scm representerer de største 
industriutslippene OC.J hvor anfattende tiltak må 
settes inn. 

I forbindelse med l{)(X) sjøers undersØkelsen ble 
det ikke påvist rx:>en ytterligere forsu:r:nirxJ av 
de 30 vannene i Østfold scm var med. I 
rrotsetning til SØrlandet har vi ennå heller 
ikke fått rx:>en nitroc.Jenutv~ p.g.a. lan;J
transp::>rterte forurensninger. 

Det ble i 1987 igangsatt vannbruksplanleggi.n;;J i 
Glarma anfattende strelmingen fra Øyeren til 
Fredrikstad hvor samtlige karmuner del tar: 
Planen skal anfatte forurensning, fisk, 
frilufts- OC.J reiseliv. Det er 4 slike 
plarr.mråder i hele Glarmavassdraget OC.J det hele 
skal settes sanrnen i slutten av -89. 

Dette er et landsanfattende prosjekt for egnet
hetsvurderi.n;;J av den n::>rske kystsone OC.J vass
drag for akvakultur. For Østfold ble det i 
1987 enJasj ert en marinbiolOC.J for dette, han 
vil OC.JSå vurdere kystsa1en i videre samnen
hen;J. Prosjektet avsluttes i 1988. 

I løPet av våren fikk en inn flere ræld:lnJer an 
gule nåletrær, n::>e ll'ICIDJe mente var forårsaket 
av forurensning. Dette er imidlertid et kjent 
ferx::men scm karrær av at vedvarende tørre 
vinder under kalde vintre suger fuktighet ut av 
nålene, slik at de gulner an våren 
( dehydreri.n;;J) • En får det ræst rrot den siden 
en har de daninerende vinder OC.J er altså en 
kanbinasjon av kulde OC.J vind. 

Det n::>rdiske prosjektet "Kulturlandskapet i 
arealplanleggingen" hvor miljøvernavdel:i_nJen 
har vært sekretariat, ble avsluttet i 1987. 
Den landskapsm:xlell scm her er utviklet er 
prØvd i Rygge OC.J del vis i Spydeberg. Slik 
helhetlig vurdering gir interessante 
perspektiver i rrotsebllng til tidligere kcn
vensjonelle metoder OC.J anbefales brukt i flere 
kamruner. I mellantiden ivaretar miljøvern
avdelingen interesser i denne sarrmenheng 
gjennom råd OC.J eventuelle innsigelser til 
kæmunenes areal- OC.J reguleringsplaner. 
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UIVII<LDGSPROORAM 
FOR I<CtvM.JNALT 
MILJØVERN 

TILTAKSANALYSE 
SARPSBORG/FREDRIK
STAD 

TSJERIIOBYL
ULYKKEN 

FORSØPLif\G 

M:lderne landbruksdri fts innvirkn.:i.n;J på kul tur
landskapet har nær samænheng JOOd 
forurensningen fra landbruke t , OCJ samlet vil 
dette bli en viktig oppgave i t iden f:rem:::Ner. 
Bekkelukkin;;J, seknirY:;J OCJ tørrlegg~ er 
eksempel på dette OCJ hvor en rapport er under 
utarbeidelse. 

Fem kamruner i Østfold er utpekt san 
prøvekamn.mer for kamtunal t miljøvern, det er 
M:lss, Rygge, Fredrikstad, Halden OCJ Eidsberg. 
Fra fylket var Skjeberg også utpekt, men 
MiljøverndeparteiOOntet valgte Rygge istedet. 
Det stilles store forventninger til dette 
prosjektet, men starten kunne vært bedre rred et 
mindre teoretisk OCJ ensrettet ooplegg. 
Imidlertid er det etter hvert blitt erkjent at 
miljøvern er sektorovergripende, OCJ at 
sarrordn.:i.nJ er et sentralt begrep. ut fra dette 
vil det være ønskelig med en rrer gjenrx:mgående 
representasjcn i miljøvernutvalgene. Den 
viktigste oppgaven blir å utarbeide miljøvern
delen til kcmnuneplanen, denne vil både under 
arbeidet OCJ senere gi grunnlag OCJ innfalls
vinkel til å angripe ulike problemer. 

Det ble i 1987 igangsatt en tiltaksanalyse for 
ytterligere reduksjcn av luftforurensn.inJ OCJ 
vegtrafikkstøy i Sarpsborg/Fredrikstad--anrådet. 
Prosjektet skal avsluttes i 1988. 

I rrotsetning til InaiYJe andre fylker slapp 
Østfold stort sett unna skadevirkn.in;;Jene av 
TsjerrrlJylulykken. Alle foretatte målin;;Jer i 
fisk OCJ vilt viser seg å ligge langt under 
faregrensen. Den btlyeste verdi for radioaktivt 
cesit.nn ble funnet i abbor fra Ørsjøen. 

Den generelle forsøplingen av gater, veger OCJ 
ellers i naturen er blitt rne mindre p.g. a. 
innsaml~sordn.:i.nJer, ryddeaksj oner etc. Men 
stort sett kaster folk søppel fra seg san før, 
OCJ det antas kun å være bestenmelser an bøter 
fastsatt i politivedtekten san kan avhjelpe 
forlx>ldet. 
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ArMrNISTRATIVE FORHOLD 

Bemanning. 

Miljøvanavdelingens beman.n.inJ i 1987 frargår av vedlegg. 

Fiskerikonsulent Asbjøm VØllestad fikk ett års permisjon fra 1.4 for 
å ta en dr. philos grad. Cand.real Per Berglund har vikariert. 

Viltkonsulent Vidar Hol the har hatt permisjon fra 1.10 for å dekke en 
stilling i landbrukets utmarksnæring, san vikar har Åsmtmd Fjellbakk 
ftll1g'ert. 

Li.rrux>l og Gunnar Larsen har vært encJasjert ved avdelingen fra l.ll for 
å arbeide med LENKA- prosjektet (akvakultur/kystsoneplanlegging). -

Distri.ktsht>gskolekandidat Øyvind Kristiansen har arbeidet ved avdelingen 
fra 1.9 som sivil tjenestepliktig. 

Naturfmvalter Erland RØSten har vært engasjert ved avdelingen 
mesteparten av året med ulike oppgaver irmen natuivel:n:mrådet. 

Saksbehandling: 

MiljØVEm1avdelingen hadde i 1987 4.482 saker (inngående journaJ.nr.) 
mot 3.664 i 1986 og 2.670 i 1985. Fylkesfriluftsnemnda i 1987: 218 saker. 

Den betydelige øknin:Jen har r:ok samnenheng med at alle regulerings- og 
arealplaner nå blir sendt avdelingen, men ellers gir det mest et bilde 
av avdelingens totale faglige aktivitet. Vanlige forvaltn.:f.nJssaker 
ser ut til å ha holdt seg på et konstant nivå eller hatt n:::>e nedgang. 

Økonani. 

De beløp san blir stilt til disposisjon for miljØVernavdelingen er 
beregnet både på avdelingens egen virksanhet 'åg viderefordeling til 
andre, f.eks. kamnmale organer, grunneiere m. v. 

BeløPene fordeler seg slik: 

MiljØVemavdelingens egen virksanhet 
Laboratoriets egen virksomhet 
Naturverntiltak 
Friluftstiltak 
Vilt 
Ferskvannsfisk 
OVervåking av v assdrag 
Diverse prosjekter 

3 .840 mill. kr. 
1 . 020 " 11 

3 .800 11 11 

525 11 " 
1.022 11 " 

470 11 11 

400 11 11 

350 11 11 
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NATURVERN - FRILUFTSLIV 

Naturvern cx.;:J friluftsliv i areal- CX]' ressursdisp.:::neri..IYJen 

Generelt har en fØlgende tosidige siktemål: 

l. En økolcx.;:Jisk bruk av naturressursene l san sikrer naturen san en 
varig kilde for menneskenes virksanhet1 helse og trivsel. 

2. Bevari..IYJ av naturens variasjonsrikcbn både med hensyn til planter 
og dyr og deres leveanråder, landskap og geologiske fonnasjcner og 
forekanster. 

Vexn av naturen er et felles ansvar for hele samfunnet. Det legges 
vekt på å skape grunnlag for en helhetlig naturve:rnpoli tikk hvor alle 
san forvalter naturressursene har særlig ansvar. Forebyggende til tak 
og naturvernhensyn må få gjenrx::mslagskraft i all samfunnsvirksanhet. 

Frambri..IYJelse av data og utvikli..r"YJ av bedre metoder for naturvern
planleggi..r"YJ, infonnasjon og samarbeid med andre etater vil derfor stå 
sentralt. Dette er ikke minst viktig i et fylke san Østfold der de 
aller fleste arealer er tatt i bruk til ulike fonnål. Et godt 
naturvernresul tat forutsetter et godt faglig grunnlagsarbeid og godt 
samarbeid med ulike offentlige og private instanser. 

AREAL- ex; RESSURSDIS~IN::; 

Marka vedtekter 
Fortsatt bistand vedrØrende utarbeidelse av kamrunedelplan 
med vedtekter for Gaupesteimlarka. 

Miljøvernavdeli..r"YJen har gitt et økcn:misk tilskudd til ar
beidet med en kystscoeplan i Rygge/~år san en del av MiljØ
venJdeparterrentets handli..r"YJsplan for naturforval tn.:in:J i krnmu
neplanleggi..IYJen. Avdeli..IYJen har også gitt faglig bistand 
innenfor sitt arbeidsfelt. Arbeidet med planen er ikke 
avsluttet. 

Kraftlinjesaker 
Fylkesmannen er ht>ri..IYJsorgan for kraftlinjesaker, IDe san 
gjelder tiltak/anlegg både i rnedlx>ld av anrådekonsesjon og 
konsesjonssaker under NVE. For slike større anlegg skal 
fylkeskesmannen innhente uttalelser fra kamrunestyre l 
fylkeslandbruksstyre, fylkesfriluftsnemnd m.m. Kraftlinjer 
kan berøre store friluftsinteresser ( markaanrådene) 1 sårbare 
kulturlandskap, trekkveier for fugl (kollisjonsfare) m.m. 

Ordningen med ht>ring etter anrådekonsesjon synes ikke å 
fUIYJere tilfredsstillende i alle kamruner. Saken bØr drøftes 
nærmere med de lokale Everk. 
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Akvakultur 
Akvakulturen er en næri.rg scm krnmer for fullt. 
Første runde av konsesjoner gjelder anlegg i åpen sjø Hoved
vekten av disse blir av biologiske og d:istri.ktspoli tiske 
grunner lagt til kysten av Vestlandet og Nord-Norge. I Oslo
fjorden og langs Skagerakkysten vil rekreasjonsinteressene 
veie "t:unJt, og kravet an rensi.rg er større. I vår del av 
landet vil landbaserte, lukkede anlegg være mer aktuelle. 
Slike anlegg kan innredes i tidligere industrilokaler, olje
tanker og driftsbygninJer slik at ytterligere nedbyggi.rg i 
strandsonen kan unngås. 

Arealanalyse i Spydeberg 
Det har leng-e vært konflikt ankri.rg videreutvikli.rgen av tett
stedet Spydeberg Miljøvemavdeli.rgen har nedlagt innsigelse 
IOC>t utbyggi.rg av et verdifullt nærunråde i Hylliåsen. San en 
del av kamruneplan- arbeidet laget miljøvemavdeli.rgen sarrroon 
med kamrunen og fylkeslandbrukskcntoret en arealanalyse etter 
en forenklet "Ryggem::>dell" . Areald:isponeri.rgen i Spydeberg 
vil bli behandlet av Miljøverndepartementet. 

KirkØyprosj ektet 
I løpet av 1987 er det sarnæn med Hvaler kamrune laget ranme 
for en utvikli.rgsplan for Østre Hvaler (med hovedvekt på 
Kirkøy) . Planen har bakgrunn i anrådets store kval i tet (og 
potensiale for rekreasjon/reiseliv) og at anrådet for fast
landsforbindelse gjenn::m Hvalertunnelen. Utvikli.rgsarbeidet 
er tenkt rettet IOC>t vern av kvaliteter i natur og kul tur land
skap, trafi.kkplanleggi.rg, planleggi.rg av friluftsliv og 
reiseseliv og næri.rgsutvikli.rg. Arbeidet er tenkt scm et 
større samarbeidsprosjekt IOOllan flere etater. 

VEKTLEXX;Il'G I FYSISK PLANLEXX;Il'G 

Her står vi foran store utfordri.rger, og vi arbeider med prøveopplegg 
for kamrunevise sektorplaner for å saiOC>rdne de ulike verne- og frilufts
interesser. Dette er særlig presserende i kamruner hvor natur- og 
friluftsanrådene er oppsplittet av bebyggelse og jordbruksarealer, og 
hvor "våre" interesser er knyttet til et nettverk av småarealer. 

Karrnuneplaner 

Nedbyggi.rg av verdifulle naturtyper og kulturlandskap må unngås 
vern av kystlandskapet i Oslofjorden må prioriteres. 

Naturinngrepene må samles. 

Tettsteder må avgrenses klarere. 

Naturlige linjedrag i jordbruks- og tettstedslandskap må 
sikres . 

Planene må vise anråder med særlige frilufts- og verneinteres
ser, med inntegning av viktige tw:veier IOOllan boligcrnråder og 
nærnatur. 
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Reguleringsplaner 

Her vil vi vektlegge de samre forrold scm nevnt over, men ka1sentrere 
oss mest an tilpasningshensyn; byggegrenser, bebyggelsesform, bevaring 
av trær- og naturarealer og etablering/sikring av beplant:rrl.nds/ natur
belter langs veier, tantegrenser og andre linjedrag i landskapet. Ofte 
er reguleringsplanene i seg selv konfliktfrie, og begrenset til 
arealer løsrevet fra sin landskapsmessige sanmenheng. I slike tilfel
le kan det være aktuelt å lØfte blikket og rette oppnerkscrnhet not 
miljøProblemene i anrådet scm helhet. Våre uttalelser vil da karme 
scm råd til bruk for seinere reguleringsplaner i anrådet. 

VERNEDE CMRÅDER 

I Østfold er det nå i Iædlx>ld av naturvernloven vernet 44 anråder med 
et samlet areal på ca. 41.623 daa. 

Vemeplaner 

Våbnark: 
HØring gjenron:ført i 1986. Mt>terjbefaringer med gnmneiere, 
Østfold gnmneierutvalg. Deltagelse fra fylkesnannen Opp
fØlging av anrådene ved inngrep m. v. Det vesentligste av 
arbeidet har bestått i vurderinger av h;tlringsuttalelsene. 

Lerdalen: 
Lokal h;tlring gjenron:ført. HØringsuttalelser vurdert og saken 
oversendt direktoratet for sentral behandling. Midlertidig 
vem gj enn::mtørt for en av de berØrte eierrl::mnene. 

Barskoger 
Arbeidet med registreringer av ve:rneverdig barskog scm 
g:runnlag for en landsplan pågår i Økoforsk. Befaringer. 
Orientering~te avlx>ldt med gnmneierorganisasjonene, 
skogbruksetaten og fylkeskrnmunen. DrØftet samarbeidsrutiner 
med skogbruksetaten. 

Sjøfuglreservater 
Et forslag til supplerende verneplan foreligger. Ikke 
prioritert 1987. 

Vernehensyn på Rokke-raet 
Vurdering av verneplan, enkeltsaker. 

EdellØVSkogene i Tistedalen - vernehensyn 
Befaringe r og m;t>ter med Halden kcnmune og Saugbruksforen:i.ngen. 

Sletter/EldØya 
Plan for skj øtsel av sårbare naturtyper. 

Sårbare plantearter 
En anfattende utredning an sårbare plantearter ble fremlagt i 
1987. Dertil er Økoforsks arbeid vedrØrende nasjonalt sårbare 
arter avsluttet. Dette gir samlet et godt g:runnlag for å 
arbeide videre med disse spørsnå.lene. 
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Kvartærgeologi 
Det er tatt initiativ for å sammenstille/fagvurdere de data 
og registreringer son er gjerux:rnført i fylket innen denne 
sektor. 

I tiden frerrover er det aktuelt å planlegge nye typer verneplaner 
f . eks . strarrl:mråder lan;:JS kysten og ved sjøer, vassdrag og marine 
anråder. 

Erstatning etter natuivel:nloven 

En rekke saker avsluttet i 1987. Vestfjella, Strønes, Lekum og 
Apalviken er lØSt gjenron minnelige avtaler. Kajalunden gikk til 
rettslig skjønn. Saken er påklaget til overskjønn. Frivillige 
forhandlinger pågår for Stensdalen. Forhandlinger førte ikke frem for 
Refsnes. Saken går til skjønnsretten. 

Forvaltning av vemeanråder 

Forval tni.nJen av verneanrådene har vært et raskt voksende saksfelt. 
De har krevd økoix:misk bemanninJ både lokalt og sentralt og en rekke 
nye fagproblaner har dukket opp, særlig innenfor temaet skjøtsel. 

Med rask Økning i saksanfan;:J fØlger ofte spørsmål an organisering. 
Særlig gjelder dette oppsynet og planlegging/gjenocrnføring av 
skjøtselstiltak. Det pågår for tiden arbeid med en samkjøring av 
slike oppgaver, slik at de etter hvert kan utføres mest mulig av folk 
i heltidsengasjement. Det vil innebere mer rasjonelle lØSI'linger og 
det blir mulig å utvikle bedre fagkanpetanser på dette viktige nivået. 
rvbsseregionen har hatt hel tids oppsynsordning. 

Brudd på vernereglene 

I året er det innlevert 3 armeldelser for brudd på vernereglene. Det 
er adninistrati vt gitt 6 advarsler for brudd på vernereglene. Det er 
vedtatt 5 forelegg i 1986. Størrelsen på foreleggene ligger i anrådet 
kr. 750 - 2.500. 

Dispensasjoner 
Det er behandlet 12 saker an dispensasjon fra bestenmelsene i 
ve:rn.eanrådene. 

Skjøtselsoppgaver 

SØndre Jeløy landskapsverronråde: 
Skjøtselsplan utarbeidet. Bidrag fra diverse perscner. 
Høring 1987. 

Øra naturreservat: 
Oppsynsordningen videreført. Et enkelt forsøk med slått av 
strandenger ble gjerux:rnført i 1987. 

Kurefjorden naturreservat: 
Inngår forvaltningsmessig i M:>sseregionen. Intensivert 
oppsynsvirksanhet og kontakt med brukergrupper i 1987. 
Planlegging av fugletårn i reservatet. 

Myr- og edellØVSkogreservater: 
Div. skjøtselstiltak gjerux:rnført. Qnfattende 
skjøtselsarbeider utført i Valbrekke landskapsverronråde. 
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Sjøfuglreservatene: 
Sjøfuglreservatene krever stor oppsyns/kontrollinnsats. 
Vekten på. infonnasjon. 

Vestfjella naturreservat: 
Oppsynsordn.inJ videreført. 
Kontakt med gnmneiere. Befaringer. 

PROSJEKTER 
- Bekker og småelver san økologiske faktorer i kulturlandskapet. 

Forprosjekt gjeruxmført. Rapp:>rt trykket i 1986 (fuktanråder 
i kulturlandskapet). Videreføring i 1987. 

- Naturhens i karmunal planlegging - Østfold prøvefylke. Følgerx:ie 
prosjekter har vært under planlegging/vurdering og oppstarting- i 
forbindelse med departementets handlingsplan for naturforvaltning i 
arealplanleggingen: 
* Kystsoneplan i Rygge. Innspill fra miljøvernavdelingen. 
* Naturen i undervisni.nJen. Samarbeid med skolemyndighetene. Her 

inn:Jår bruk av naturcmrådene i MJsseregicoen i undervisni.nJen. 
SØndre Jeløy landskapsvern::mråde med natursenteret er sentralt. 
Avsluttes i 1988. 

* Presentasjon av natur- og rekreasjonsinteresser i Hvaler kamrune. 
Bok ferdig i 1987. 

- Arbeid med register for kul turlandskapsanråder - videreføres. 

- Hvalerguiden 
Etter initiativ fra miljøvernavdelingen er det i samarbeid med 
Hvaler kamtune produsert en infonnasjonsl:x:lk an Hvalers natur og 
kulturlandskap. Boken er utgitt på. forlag. 

- Bok an SØndre Jeløy l. v. o. rettet not publikum og skoler. 

- Areal- og dataregistrering 
Det er beh:Jv for å få overført registrerte naturvern:interesser 
(vexnete anråder, verneobjekter m.m.) til kart og data. 
Resultatene fra Miljøverndepartementets prøveopplegg med EDNA vil 
være til hjelp. 

- Alby san forsøks- og derronstasjonsgård for miljøvennlig jordbruk. 
Bistand til MJss kcmnune. 

- Restaurering av kul tur landskapet på. BØensetra i Aremark. 
Planlegging. 

- Utvikling av lysbildearkiv an kulturlandskap. 

- Vandreutstilling i Østfold an "Levende landskap". 

- Registrering av sårbare arter i Østfold 
* Det er i 1987 gjeruxmført telemetristudier av hubro i fylket. 

Arbeidet gj eruxmfØres san en hoveOOppgave med Økorx:misk støtte fra 
fylkesmannen. 

* Sårbare plantearter. En anfattende rapport er sanmenstil t og 
sluttført i 1987. 
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* Miljøvernavdelingen har innsamlet data an kvitryggspett i fylket. 
Det er igangsatt fel tregistreringer i utvalgte skoganråder. 

- Deltagelse i et MO-utvalg vedrØrende landsplan for vem av barskog 
(OK). 

- Deltakelse i Nordiske jordbruksforskeres forening, 
miljøvemseksjonen (BS). 

INFORMASJONSSENTERET PA SØNDRE JEU/JY 

Jeløy naturhus har kcmnet i en forlnldsvis stabil driftsfase. Huset 
er fast bemannet. Det praktiseres nå en ordning der 'Ibr Schnedling og 
Jon Rasmussen lØnnes herfra i scmne:rhal våret for drift av huset og 
oppsynsoppgaver. I vinte:rhal våret arbeider de son konsulenter med 
ulike infonnasjonsoppdrag, med kontor i naturhuset. San notytelse for 
dette påtar de seg en "vinterdrift" på et n:Je lavere nivå. Driften er 
godt koordinert med Galleri F15. 

NJRDISK PROSJEKT - KUL'IURLANDSKAPET I AREALPLANLED3IN:ÆN (LANDSKAPS
PLANLED3IN3) 

Naturverninspektøren er leder for dette prosjektet og professor Magne 
Bruun fra NLH har vært engasjert for en 3 års periode til utrednings
arbeidet fram til desember 1986. Standli har i 1986 arbeidet i 1/2-
stilling på prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i første halvår 1987. 

Prosjektet bygger på erfaringer fra tre utredn..irger son er gjenrx::mført 
av Nordisk Ministerråd i de senere år: 

l. Naturgeografisk regioninndeling av Norden 
2. Representative naturtyper i Norden 
3. Natur og miljØ i katmuneplanleggingen. 

Hensikten med prosjektet er å overføre ideer og grunnlagsnaterialer 
fra disse utredningene til praktiske prøveeksempler knyttet til 
arealplanlegging, med det mål å utvikle metoder og arbeidsopplegg for 
å ivareta natur- og kulturlandskapet/landskap i planlegging, først og 
fremst i karrm.menes planlegging og landbruksarealfo:rval tning. 

Rådgivende arbeidsgrupper har vært i arbeid i de enkel te land med 
unntak av Island. 

I 1987 har natu:rverninspektØren vært alene an avslutningen av 
prosjektet. Forooldsvis mye arbeid har medgått til koordinering, 
redigering og trykking av rapporter. Rapport 2 er ferdig trykket og 
rapport l er klargjort for trykking. 

San en del av det nordiske prosjektet har avdelingen produsert en egen 
fargebrosjyre an kulturlandskapet. Brosjyren trykkes på alle nordiske 
språk. 
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FRILUFI'SLIV 

pYlkesfriluftsnemnda 

Fylkesfriluftsnemnda i Østfold behandler fØlgende saker: 

- Behandling av SØknader an tilskudd fra kcmnunene. 

- Behandling av søknader an dispensasjon fra bygge- og 
delingsforbudet i strandplan.loven. 

- Uttalelser til ulike typer arealdisponering san angår frilufts
li vet. Nemnda er oppført san ht>ringsorgan for både kæmt.mer, 
statlige fylkesetater og enkelte sentrale organer. 

- Spesielle oppgaver etter friluftsloven. 

- Nemnda nyttes i dag scrn rådgivende organ for fylkesutvalget i 
spØrsmål san berØrer friluftslivet. 

Nemnda har hatt hovedvekt på friluftssaker. 

Nemnda hadde i 1987 9 rn;l'>ter og behandlet 67 saker. 

Sikring og drift 

Til nå har sikring av friluftsanråder vært selve hovedsaken, først og 
franst badeplasser og utfartssteder ved Oslofjorden, men også enkelte, 
parkeringsplasser i tilkn.ytni.ng" til større ubnarkscrnråder i indre 
deler av fylket. Det san nå står for tur er nærnaturen, frilufts
anrådene i direkte tilknyining til våre byer og tettsteder. 

Det er ikke avgrensede anråder scrn kan sikres på vanlig måte, men 
sanmenhengende kulturlandskap rred jordbruksarealer, bebyggelse, veier, 
skogrol t og vassdrag. 
Kul tur landskapet har mange kvaliteter for et differensiert 
friluftsliv, det vi trerger er et system av turveier og passasjer, 
gjerne tilknyttet åkerrolrner og lunder rred rester av gamle havnehager. 
Vi vil prioritere arbeidet med å utarbeide sti- og lØypeplaner for 
tettstedsnære kul tur landskap. 

I Østfold er det sikret ca. 140 friluftscrnråder med et samlet areal på l/ 
ca. 67.850 daa. Disse anrådene forvaltes dels av kamrunene, dels av 
Oslofjordens Friluftsråd rred økorx:misk støtte fra staten og 
fylkeskamrunen. Samlede tilskudd i 1987 var kr 950.CX)(), -. 

Den kamrunale fordeling var følgende: 

Aremark kcmnune kr 110.CX)() 
Eidsberg 11 11 16.CX)() 
Hvaler 11 11 417 . CX)() (inkl. kr 103.CX)() til 

ny båt) 
Kråkerøy 11 " 40. CX)() 
Marker " " llO.CX)() 
r-bss 11 " 20.CX)() 
OnsØy " 11 40.CX)() 
Rygge 11 " lO.CX)() 
R!tmskog " " 10.000 
Skjeberg 11 11 80.CX)() 
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Sarpsborg " 
Våler " 
Oslofjordens Friluftsråd 
Hold Skjærgården ren 
Østfold naturvern 

Betydelige saker til behandling: 

- Verneplan for våtrnarer 
- MJtorstadion, Aspedamnen 

" 
" 
li 

" 
" 

15.000 
6.000 

70.000 
5.000 
7. 500. 

- Kcnm.plan for Or:ls/Jy, Spydeberg og Askim 
- Reguleringsplan for Larlrollneset, Øyenkilen og Tareh:Jlmen. 

Utferd: Nemnda hadde en 3-dagers studietur til Skåne i lXlVE!filber. 

Sikringssaker: 

Avdelingen har arbeidet med sikring og opparbeiding av "T~en" i 
Aremark. Det arbeides også med en plan for restaurering og utnyttelse 
av de øvrige verdier på Strqmsfoss, herunder bedring av parkerings
forholdne. StrQmsfoss ligger sentralt i Haldenvassdraget og 
representerer et viktig :t;:Otensiale for rekreasjonsinteressene. 

Østre otteid: 
Det har de siste 4 år pågått arbeid med sikring CN et anråde ved Østre 
otteid (Store Le) • Qnrådet anses san en meget viktig atkanst til 
Store Le. Saken ble avsluttet i 1987. 

Gulc'.lhJlmen i fotbss : 
De fleste spørsnå.l an sikring av Gulllx>lmen til friluftsfonnål ble 
avklart i 1987. Det legges nå opp til at bygningene tas i bruk og 
integreres i driften av Jeløy natu.I:hus, h:Jvedsakelig rettet rrot 
skoleverket og relevante organisasjoner. 

Storesand i Råde: 
Er en badestrand m/bakland av '!:Y:/Jy kvalitet. Forhandlinger an sikring 
pågår. 

Sætra/Hallerud: 
Det er utført makeskifte mellan Staten og en privat grunneier. 

Singeløya: 
Det er irmledet forhandlinger an sikring av mrdre del av Singeløya. 

Drift av friluftsområdene - veiledning og samarbeid med kamtunene og 
Oslofjordens Friluftsområde. 

Avdelingen har en representant i Skjærgårdstilsynet og 
Storesandutvalget i Hvaler kommune. 

Det er utarbeidet skjøtselsplaner for diverse anråder. 

Revisjon av handlingsprogram for friluftslivet 
Utarbeidet og behandlet i 1987. Endelig plan i desember 1987. 

SAMJRDNI!'-G AV OPPSYN 

Avdelingen arbeider for en mer effektiv utøvelse av oppsyn og 
forvaltning knyttet til verneområdene, friluftsområdene samt vilt- og 
fiskeressursene. En oppsynsstilling er etablert i fotbsseregionen 
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(M:>ss, Rygge og Råde) son prøveordn:inJ. Tilsvarende pågår arbeid med 
etablering av en forval terstilling i karmunene langs Haldenvassdraget. 

Dumpe saker 

I 1984 ble fylkesmannen delegert myndighet etter forurensn.i.r)Jslovens 
§ 11 til å gi tillatelse til dumping av stoffer og gjenstander i 
vassdrag og i sjøen. Etter å ha behandlet flere dumpesaker i 
forbindelse med mudring, har miljøvernavdelingen funnet at det vil 
være mulig å forenkle saksbehandlingen ved å etablere faste dumpe
plasser, og har fått Miljøverndepartementets gehØr for dette. 
Arbeidet er videreført i 1987. Felles dumpeplass for mudder og vrak 
er ute til h;r>ring. 

SAMARBEID MED ØVRIGE SEKTORER 

Naturvern og tilrettelegging for friluftsliv har en selvfØlgelig 
sarrrænkobling med kulturrninnevem. Dette gjelder spesielt i 
forval t::nin;:Jen av søndre Jeløy landskapsvenxmråde, hvor bygni.rvJer, 
hager og andre kul tunninner krever en mer aktiv skjøtsel erm den rene 
natur . Disse oppgaver ivaretas av avdelingsa:rki tekt Rolv Atle Bråten 
son er Riksantikvarens forlengede arm i tilsynsutvalget. 

Det er beh:Jv for et tilsvarende samarbeid i mye av vårt arbeid son har 
med kulturlandskapet og Østfoldkysten å gjøre. Stikkord er gjenbruk 
av ganmel bebyggelse, tilpasning av ey bebyggelse i sårbare og 
særpregete landskap og tilrettelegging av turveier langs historiske 
veifar og skjøtsel av for:nninnecmråder. 

Landbruket er en helt sentral faktor i forval t::nin;:J av utmark og 
kulturlandskap. Det er derfor ntxivendig med samarbeid for å nå fram 
til best mulige l~er. Det er kontakt mellan miljøvernavdelingen 
og landbrukssektoren i en rekke enkeltsaker og i prosjekter og 
utredninger trekkes landbruksfaglig bistand (offentlig og privat) med 
i prosjektg:rupper m.v. I forbindelse med arbeidet med et fylkesan
fattende utkast til ve.Ineplan for våbnarksanråder er det etablert 
faste rutiner for kontakt og samarbeid med landbrukssektoren. De 
etablerte samarbeidsrutinene med skogbruksetaten er videreført. 
Herreds.skogloostrene er oppsynsmenn i myr- og edelløvskogreservatene og 
fylkesskogetaten utarbeider forslag til skjøselsplaner i disse 
anrådene. 
Et særlig interessecmråde har vært raskogen og avskogningsproblemene 
der. Funksjonelt (lokalklima, vem rrot forurensning, vannhu.sl"nldning, 
buffersoner m.m. ) og son landskapsform er raskogen spesiell. 
Distriktet langs raet preges av stor befolkningstetthet, veger, 
boliganråder, åpne kul tur landskap og arealmessig beskjedne 
skogarealer. 
Skogarealene er utsatt for sterkt arrlisponeringspress. Arbeidet med 
raanrådene har vært prioritert. Det er igangsatt egne prosjekter og 
samarbeidet med andre sektormyndigheter og landbruket er etablert. 

Avdelingen bistår skoledirektØren i Østfold med utvikling av bedre 
undervisningstilbud i grunnskolen. Avd. del tar i en egen 
planleggingsgnxppe. 

Stiftelsen Østfoldforskning er nå etablert og miljøvern vil bli et av 
stiftelsens arbeidsanråder. Miljøvernavdelingen har del tatt i 
drØftinger keyttet til planlegging og oppstarting. Stiftelsen kan 
etter hvert gjøre det mulig å få utført oppdrag utenfor huset med 
kompetanse som er kjent i Østfoldmiljøet. 
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VILTFORVALTNII'G 

I 1987 har Vidar Holthe hatt permisjon fra 15. september. San vikar 
har vært tilsatt Asmund Fjellbakk. 

Biotopvenxmråde 

Det ble innført midlertidig fr~ av en hekkeplass for vandrefalk i 
Halden etter vil tlavens paragr 37. Qnrådet er pålagt 
ferdselrestriksjoner. Det er foretatt lokal hØring med sikte på å 
innføre pe:rmanent vem av anrådet. Dette er det første anrådet i 
landet hvor denne paragrafen karmer til anvendelse. 

Små rovdyr prosjekt 

I samarbeid med Institutt for Naturforval b1ing ved Norges 
Landbruksht>gskole ble det startet opp et flerårig prosjekt for å 
kartlegge endringer i bestander av små rovdyr etterat revebestanden 
er sterkt desimert som følge av skabb. 

Andevingeinnsamling 

Siden Østfold er et av Norges viktigste andejaktfylker ble det startet 
opp innsamling av vinger fra skutte ender for å få bedre kunnskaper an 
produksjon og trekk i andebestanden. 

Prosjekt hubro 

Det er gitt støtte til en undersøkelse av spredning, habi tatvalg og 
dt>delighet h:>s hubroer etter utsetting. Prosjektet er et ledd i 
reetablering av hubrobestanden på Østlandet. Vidar Hol the sitter i 
styringsgruppa for prosjektet. 

Viltrapport 

Det er etablert en rutinemessig ordning hvor vil memdene årlig 
rapporterer endringer i småvil tbestanden som et l edd i å skaffe 
et bedre kunnskapsgrunnlag for den løpende forval IDing. 

Viltskadeerstablinger 

1987 var det første året hvor skadeutbetalingene bl e avgjort her. Det 
gis en bevilgning til fylket som fordeles etter reblingslinjer gitt av 
Direktorat for Naturforvaltning. Det ble fordelt i alt 290.000 kr 
som utgjorde ca 40% av det det var SØkt an. 
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Felles viltområde 

Det ble utarbeidet vedtekter for et anråde sau ble slått samnen til 
felles viltområde etter viltlovens paragr. 37 i 1986/87. 

Kontaktm1;lte 

Det ble arranJert et kontaktm1;lte mellan Norges Jeger og Fiskerforbund, 
fylkeslaget av NJFF, Østfold Ubnarl<slag og Viking Reiser an organisert 
utleie av jakt i Østfold. 
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FERSKVANNSFISKE 

Fiskeforvaltning i Glomma. 

PrØvefisket med garn ble gjermcmført i perioden mai-oktober 1987. 
Fiskerikonsulenten, sivilarbeider og to studenter har periodevis vært 
engasjert i fisket. Sivilarbeideren har bearbeidet en stor del av det 
innsamlede materialet. 

Utsetting av gjørs i Sæbyvannet. 

VØllestad har vært prosjektleder. Det ble ikke satt ut så marge gjørs 
son det var planlagt i -87. Det vil bli forsøkt utsatt flere 
eksemplarer i 1988. 
Det ble foretatt flere omganger med prøvefiske for å kartlegge fiske
bestanden. Videre ble fiskebestanden estimert ved ekkolokalisasjon 
(v/Aage Brabrand, Zex>logisk Museum, Oslo). 
Det ble utført tankforsøk med mort for å se gjødslingseffekten fra 
denne arten (samarbeid med NIVA) . 

Radioaktivitet i fisk. 

I samarbeid med innlandsfiskenerrnder og andre ble det samlet inn ialt 
32 prøveserier av et representativt utvalg av ferskvannsfisk på 
forskjellige lokaliteter i Østfold, fordelt over fiskesesongen. Alle 
resultater er ennå ikke klare, men de fleste prøvene hittil har vist 
lav cesium-aktivitet. De høyeste verdiene er målt i Kornsjø, Halden. 

Det har vært en stor ulempe for gj ermcmføringen av målingene at 
nær:ingsmiddelkontrollen i tvbss har vært pålagt å låne ut måleutstyret 
mesteparten av året. 

KvikkSØlv i fisk. 

Det gjensto en lokalitet (Grønsund, Glomma) fra undersøkelsene i 1986. 
PrØver av ialt 18 abbor og gjedde er analysert og resultatet avviker 
li te fra tidligere målinger i Glomma oppstrrtms Sarpsborg. Verdiene 
var relativt lave. 

Enningdalselva/Iddefjorden. 

Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning arbeider 
med revisjon av Iddefjordskonvensjonen. 
Fredningstid i elva på norsk side ble justert etter norsk lovgivning i 
1987. 
Fiskerikonsulenten har registrert fiskeplasser i samband med boniter
ingen av elva. Registrering av burmforhold ble utsatt grurmet 'N/Jy 
vannføring. De fiskeribiologiske undersøkelsene i elva ble utsatt 
fordi DN ikke bevilget penger til dette i 1987. 
Arbeidernes Jeger og fiskerforening i Halden samlet inn et kanplett 
materiale av lakseskjell til aldersbestemmelse samt lengde/vekt og 
kjønnsfordeling fra elvefangsten i 1987. Materialet er under 
bearbeidelse. 
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Kalking. 

Direktoratet for naturforvaltning har bevilget kr. 325.000 til kalking 
i Østfold i 1987, kr. 100.000 til kalkingsplan (arbeidet er igangsatt) 
og kr. 50.000 til planlegging av kalking i Rctmskog (det meste av 
planene foreligger) . Det har vært arbeidet mye med å få igang et 
samarbeid an kalking med svenske karmuner i V8.rmland. 

Sjøaurebekker: Det er analysert vannprøver fra 12 bekker i fire 
cnganger i 1987. Flere bekker er prøvefisket med elektrisk fiske
apparat. 

Fiskeoppdrett: Det har vært behandlet rx:>en få søknader an fiske- og 
krepseoppdrett . Smitte til vill fisk/kreps fra oppdrettsanlegg og 
utsettinger ser ut til å kunne bli et stort problem. 
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OVERVÅKil'G AV VASSDRAG 00 KYS'l'0-1RÅDER 

Overvåkingen fulgte i 1987 i store trekk arbeidsopplegget scrn året 
før. 

Det statlige bidrag til overvåkingen for 1987 var kr. 400. 000. 
Kamrunen bidro med tilsarrmen kr. 153. 000 r samt fel ilnessig og analytisk 
bistand. 

FØlgende vassdrag og kystanråder var gjenstand for overvåkingsunder
søkelser i 1987: 

- Vansjø-HobØlvassdraget 
- Haldenvassdraget 
- Glamma v/Skinnerflo 
- Sæbyvannet 
- Lyseren 
- Isesjø 
- Kystnære bekker 
- Hvaler-Singlefjordområdet 

Partikkeltrans:r;x:>rten/jorderosjonen har vært tiltagende de siste årene. 
San en fØlge av dette har siktedypet i innsjøene blitt redusert samt 
at det har skjedd en økning i suspendert stoff-verdiene. 

Tabellene nedenfor viser utviklingen av utvalgte variable for 
Haldenvassdraget og Vansjø-HobØlvassdraget. 
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Tabell l Veide middelverdier (l.juni-30 .sept) for perioden 1982-1986 
for Haldenvassdraget. 

Stasjon AR DYP TURB. SUSP . SIKTE- TOTAL TOTAL KLORO- ALGE-
STOFF DYP FOSFOR N l TRO GEN FYLL a. MENGDE 

FTU mg /l (Il) ug/1 u gil u gil 11g våtv ./1 
------------------------- ----------------------------------------------------------------

BJØRKE - 1982 0-4 HETER 8.0 0.85 27.0 1000 8.4 l. 90 
LANGEN 83 0-4 HETER 13.0 0.60 54.0 1420 4.8 2.40 

84 0-4 HETER 10.3 7.10 0.95 34.5 840 19.5 3.80 
85 0-4 HETER a. 40 0.85 45.0 Ill O 13.3 2.20 
86 0-4 HETER 8.84 o. 73 40.3 760 14.1 2.59 
87 0-4 METER 8.60 0.70 34.6 1720 6.5 

------------------------------------------------------------------------------------------
RØDENES- 1982 0-10 HETER 3.7 2.10 16.0 820 3.8 1. 20 
SJØEN 83 0-10 HETER 8.4 !.60 22.0 960 1.8 0.45 

84 0-10 HETER 3. 1 2.50 2.40 16.2 770 7.0 0.65 
85 0-10 HETER 2.70 1.80 17.6 780 6.0 1.13 
86 0-10 METER 3.46 1.64 23.2 928 7.3 1. Il 
87 0-10 HETER 4.20 l. 30 20.0 1130 3.0 

------------------------------------------------------------------------------------------
FEN- 1982 0- 10 HETER 1.2 4.20 12.0 750 1.0 0.12 
SJØEN 83 0-10 HETER 3.2 2.30 Il. O 790 1.2 0.12 

84 0-10 HETER 1.4 1.30 3.80 8.9 710 3.2 0. 18 
85 0-10 HETER l. 60 3. 30 8.1 760 4.0 
86 0-10 HETER 1. 53 2.85 13.1 588 3.8 
87 0-10 HETER 2.00 2.30 11.4 790 2.3 

Tabell 2 Veide middelverdier (l.juni-30.sept) for perioden 1982-1986 
for Vansjø-lk>bØlvassdraget. 

Stasjon AR DYP SUSP. SIY.TE- TOTAL TOTAL KLORO- ALGE-
STOFF DYP FOSFOR NITROGEN FYLL a. MENGDE 
llgll ( Jll u gil u gil ug/1 ilg våh./1 

- ·--------------- ·---------------------------------------------------------------
VANSJe 1980 0-4 METER 2.50 17 .o 1120 7.2 0.90 
STOREFJ. 81 CH HETER 2.50 14.5 1020 b.O l. 20 

82 0-4 METER 2.20 18.8 1080 3.0 l. 20 
83 0-4 HETER 2.00 14.5 1100 3.8 0.90 
84 0-4 METER 2.50 3.00 15.0 950 6.5 0.90 
85 0-4 METER 3.86 2.1(1 20.5 970 10.3 1.87 
86 0-4 METER 3.58 2.00 20.1 1038 8.0 l. 23 
87 0-4 HETER 4.40 l. 50 18.8 1260 5.4 l. 30 

-----------------------------------------------------------------------------------
VANSJe 1980 0-4 METER 27.5 740 22.0 2. 7(1 
VANEHFJ. Bl 0-4 METER 30.0 700 13.5 2.00 

82 0-4 HETER l. 50 26.0 860 9.5 I. 90 
83 0-4 METER l. 40 25.0 740 7.5 1.60 
84 0-4 METER 5.60 l. 40 27.2 610 16.5 2.10 
85 0-4 METER 5.68 l. 65 26.9 820 16.9 l. 90 
86 0--4 METER 5.51 1.45 29.9 788 15.7 1.63 
87 0-4 METER ~.50 l. 30 20.3 1010 9.2 l. 50 
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EDB 

På forscmueren 1987 ble miljøvernavdelingen koblet til fylkeskart
kontorets OORD-110 maskin. Før denne tid benyttet miljøvernavdelingen 
ledig kapasitet på fylkesmannens OORD-100 maskin. Koblingen til 
fylkeskartkontorets maskin innetærer mulighet for Økt EDB-aktivitet. 
I denne forbindelse er det innkjØpt 9 terminaler i 1987 son er 
plassert 1x>s saksbehandlerne. Totalt disponerer miljøvernavdelingen 
13 terminaler. 

I tillegg til bruk av tekstbehandlingen ble det i 1987 klargjort 
jow:nalføringsregister og regnskapssystem for avdelingen. Til dette 
arbeidet brukes databasesystemet Fics. 

Miljøvernavdelingen er i en oppbyggingsfase vedr. EDB-aktiviteten. 
Det vil derfor i nær frantid være behJv for en utstrakt intern::>pplær
ing, veiledning og brukerstøtte for å kunne ta i bruk og utvikle 
forskjellige registersystemer på de ulike fagsektorene. 

Av øvrig EDB-utstyr disponerer avdelingen en PC/XT med skriver og 
plotter. Dette utstyret brukes vesentlig til rapportering/bearbeiding 
av overvåkingsdata og utslippskontrolldata fra renseanleggene. 
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KavMJNALE UTSLIPP 

Nedre Glanna. 

1987 ble preget av det endelige gjennombrudd for utbygging av de 
karmunale rensetiltak i Nedre Glanna ag av debatten an bygging av ett 
eller to renseanlegg for h.h. v. Sarpsborg- ag Fredrikstaddistriktet. 
Det må registreres son en viktig begivenhet at miljøvernministeren i 
september besøkte Fredrikstad ag innkalte representanter for de få 
berØrte karmunene ag de to selskapene (SIA ex; FOA) til et ~te for å 
klargjøre miljØVernmyndighetenes krav m.h. t . rensing, tidsfrister ag 
forutsetninger for statstilskudd m.m. (se neste side). 

Det ble bebudet en skjerpet roldni..nJ overfor karmunale utslipp på 
linje med den sterkere satsing overfor industri- ag landbruksforurens
ning. På derme bakgrunn ble det fremnet et samlet handlingsprogram 
sau frem m:>t 1990 vil gi en betydelig reduksjon av forurensnings
tilførslene i Nedre Glæma, Hvaleranrådet ag kystfarvannet m:>t 
Sverige. 

Det er gitt tilsagn an 25% tilskudd ag 50% lån i Kamrunalbanken til de 
interkcmnunale anleggene, mens karmunene er lovet 10% tilskudd ag 60% 
lån til sine tilknytningsarbeider. 

Frist for ferdigstillelse av de to kloakkrenseanleggene er satt til 
1.7.89, mens de karmunale tilknytningsarbeider skal være fullført 
innen 1992/93. Det gis agså lO% tilskudd ag 60% lån til anleggene for 
slamutråtning. 

Byggearbeidene var ved årsskiftet godt igang. Det er denned gode 
utsikter til at anleggene skal stå driftsklare i tide, ag at 
selskapene ag karmunene unngår dagsbøter ag inndragelse av statlig 
finansieringsbistand, slik det en stund kunne se ut til, da debatten 
an ett eller to renseanlegg var på det heteste. Beklageligvis var 
debatten basert på en feilaktig samnenstilling av to ulike kostnads
beregninger fra de to selskapene, samt at begge selskapene bygger 
dyrere anlegg erm det er satt krav an ( slamutråtning, overbygde 
bassenger m.m. ) . 
Når anleggene står ferdige vil rensekapasiteten i Østfold øke fra ca. 
100.000 p.e. til ca. 250.000 p.e., og vil inkludere rensing av endel 
"mellanstore" industriutslipp sau bl.a. De-No-Fa, No-Fe-Lim, Stabburet 
A/S, Østfold Slakteri, Borg Bryggeri, Østfoldmeieriet m.fl. 

Østfold forøvrig. 

San fØlge av den store satsingen på fellesanleggene i Nedre Glanna er 
oppryddingstempoet i fylket forøvrig trappet n:Je ned. Følgende kan 
nevnes: 

Halden 

Overføringen fra Isebakke til Remnen er gj enrx:::mført og fristen for 
overføringen fra Tistedalen er endret til 31.12.88. 
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Side 8 Demokraten, fredag 4. september 1967 

Rønbeck ga nterer 
statlig FOA-støtte 

MiiJovernmmister S1ssel Ron· 
t;.eck garanterte på en 
pressekonferanse i gar at 
FOA ville f a den statlige stol· 
ten som tidligere har vært 
lovt, selv om det viser seg 
al renseanlegget blir dyrere 
enn først beregnet. Hun ga
ranterte 25 prosent statlig 
tilskudd og 50 prosent lan i 
Kommunalbanken, uavhen· 
gig av hva de statlige 
rammene er . Den egentlige 
hensik ten med m1l1overnm1· 
msterens besøk i FrednkstacJ 
var a vise distriktet at staten 
lolger med 1 hva som skJer. 
og at det ikke nytter a uslun· 
tre unnan med det lokale 
mil jovernarbeidet. 

---· ·····---
- fJAG 01.1\V Hl l~r: 

M1ljovernmmlst.cr Sasscl Røn
t:H:ck var 1 går i Frcdnkst.ad for 
å mot.e on.Hørcrc og andre repre· 
sentanter for kommunene. Hun 
understreket betydningen av at 
kommunene også dellar i ar· 
hcidct for å bedre rniljøt-L rundt.. 
os:o;. oJ! fonn<Hit.t ordforcrne mt>d 
.1t "''sl'!-. ma ylt' Hot.· f~1r \l forlnu 
•rn <.~l \ aw IHtbol..tnrl ,Y.:tl ..,lan.,,. 
·.Jn lr ,n.ro:nsmnc 

V1 -unport.crt·r - nlt.•r fcJr 
IHt:n.."mn..: enn v1 -rk~fHJrl. .. rt:r - . 
nu:n del er v1kl1g at \'1 gJUr ne~ 
fur a rNJusere .. eksportkn .. D~t 

kommunf.>ne ruør t.'Jlrr lkk(' ruor 
har betydning for hva vi kan få 
til 1 Internasjonal sammenheng, 
sa hun b lant annet 

RANKINGLISTE 
- Til nå har det vært for dårlig 
systematikk i kampen mot m1l· 
JØgiftcr. men Statens fururens· 
mngstilsyn <Sf"TIIe~ger nå SISlC 
h:l.nd pa en liste hvor nuiJilglftcr 
ran~c-rcs ctt.cr farl1gh~t og ul.· 
shppsmen~de V•·d IWIP av 
rank1nghstcn kan \'t ~a los pa 
de farllg!ilc u~ ~LOrsH: kompo· 

ncnr..ene ror:; l , sa hun uk lO\ U· 
~ ~ kampen rnr>t rnilJ''~tf t• ·r ~prs1 · 
l'lt skal n:t.I.A·:-. mot sak a lT :;pP:.aal · 
a vrall 

- A rbt·u.JH med mJIJofariJg :,;w· 
stal::tvf!ill har en ~aH.:t•lu.;. mt~l!~l 

~orgf'h~ hJ .... t..orw 1 rJ,,r~.:t' ng \11 
n:'l bli pnorn.crl hoyt, ~a mliJo 
\Jl'(f) ln iOISlcrt•n 

- TE~II'O \'l " TU; 
SJ:-o!\f~l ltunl>c<·k bf't,u<.J,..t P~• Jlr•·s 
st·konll·ranscn t•n su:rkt!rc 
oppfol~m~ av rniljo.,:cmarbcJdet 
og hun pckt.c spc·s•cH på at de 
plan('r som Culf•hggcr rn~ GJl·nn 
wnto rc:-. 1 el ltlfn."d!).'illllcndt· 
t.cmpH Da~o:sbot.cr til b~dc mr·· 
rm~sliv o~ kommuner spukt•r 1 

bakgrunucn. c'~ bt"."'\Jket t Fn·c1· 
nk~t.ad YC:tr ho\ L·dsetkf•hg for å 
pustr ordf~r~ rc u~ andre hll i 
nakl-:cn (c,r a hold'• tunpvel OP· 

l"' 

Hun la også vekt på al kom· 
muncne mått.c være eksempler 
til etterfølgelse for industrien, 
og formante landets innbygge re 
til å løfte l nokk Økte kommu· 
nale avgifter som følge av 
mlljoverntr ltak er et løft som 
bcftJlkrunec:n må være med på å 
ta 

La det ~a sport i det, opp· 
fcJrdr~t S1~sel Rønb{·Ck. og VISte 

lll at dil.rh~ vannkvalitet forer 
lll w nui!Jonn sykedager årh~ i 
S<Jr~e 

- Dt•n pN<.tJn.)Jge hygtcnt>n var 
tldllt.:"H' \~~u~ !nr å få buk l med 
riP store folkesy.kdommene l dag 
er ·omgavetscshygtenen· hke 
vtk liK. framholdt hun 

STATJ.IG r;ARANTI 
Frf"dnkstad·dLStnkt.et har det 

voldt pohlikPre hodebry at 
FOA·anlf'gget blir d yrere enn 
først h<:>rt•KflH Hvor dyrl vet 
tn~~"n rur anbudene foreligger, 
mt·n de stalllr,e rammene lils1er 
(!,l f"Q,\ tkke har kunnet regne 

med så stor støtte som først lovt. 
Sissel Rønbeck kom torsdag 

med en julegave på forskudd da 
hun garanterte at FOA vil få 25 
prosent sta!.~tllskudd og 50 pro· 
sont lån l Kommunalbanken. 
uavhengig av hvor store de stat,. 
l1ge rammene er l utgan~spunk· 
let. 

Hun var åpenbart fornøyd 
med mlljøvern\'lljen hos d1stnk· 
tets politikere. OR fortalte pres· 
sen at Frednk,tad·distnktet 
etter hennes m en ing ligger nme· 
liR godt an l rensearbe1drt 

- GI K 1\HBF.IOSPI.ASSF.R 
Som en del av -msplrasjonsme· 
tet- g1kk hun også tU felts mot 
påstanden om at miljøvern kos· 
ter arbeidsplasser 

- Fagfolkene mener at rense· 
tlltak og miljøvern sannsynligvis 
har tilført nerc a rbeidsplasser 
enn de som er avskaffet. Mange 
tiltak har ført t1l Innsparing, og 
fort lll teknologisk utvikling 

Halvorsen fornøyd 
- Si"cl Hun!Jeck Jlt" t et oss 
i nakken, tnen h un ga oss 
ikke noe s pa rk bak , s i e r urd · 
f•rer Roa ld Hal vorsen . lian 
er fornøvd med møtet m e d 
mi ljøver;,mi n i,teren , og fo 
l e r a t det bl e e n toveis 
samtal e ti l n y tlr fur begge 
parter. 

• Motet ''ar poslll\'l. o~ vi fikk 
ut\'(•kslcl mcnm..;er. det\ ar lkkr 

- DAG OLAV RUSE -

bare hun som pratet tit oss Vi 
fikk ogsa sagt fra om det vi har 
på hjertet. sier Borges ordfører 
Roald Halvorsen 

- Elter hvert har politikerne 
fått forståelse for al også kom· 
munen har N ansvar. og det har 
SliJr betydning for OSS lokalpOI!· 
likere når mlljøvernmin1Steren 
moter os~ slik Det. er Ul si..Or 

inspirasjon, og l!'ir oss gode argu
menLer når vl senere skal 
presentere miljøvern for velger· 
ne. sier Halvorsen 

Han og de andre ordførerne 
benyttet anlednmgen tit å kom· 
mc med sin mening om det høye 
rentenivået. som gjør at lnveste· 
ringer t mtljøvem tlltak blir 
kostbare for den enkelte Inn· 
bygger 

Sissel Rønbeck bt'budet e-n sterk~rt oppfølrinr a\ milj•vrrnar· 
beidf'l. 
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Aremark 

har bygget et renseanlegg for ca. 100 p.e.for det lille tettstedet 
Bjørkebekk. 

Marker 

har bygget et renseanlegg for ca. 250 p.e. ved Grensen. Noe lednings
arbeider for økt tilknytning i Ørje er gj erux:mført. 

TrØgstad 

har utført utbedringsarbeider på renseanlegget . 

Skiptvet 

har utvidet og bygget an sitt renseanlegg med biologisk trinn. 

HobØl 

har problemer med dårlig ledningsnett, og har forøvrig fått protester 
fra Vestby /Akershus rrot økt utbygging på Ringvoll. 

Rygge 

har fått utslippstillatelse for 2 silanlegg- Fuglevik (14.000 p.e.) 
og Stuvika (3000 p.e.) samt div. krav vedr. tilknytning/ledningsnett. 
Enkelte tidsfrister er påklaget og vil bli vurdert i sammenheng med 
behandling av søknad an utslippstillatelse for Moss. 

Moss 

har ansider oppdatert sin avløpsplan og søkt an utslippstillatelse 
basert på en deling av byen i to h:Jvedrensedistrikter: 

- Kambo rensedistrikt (i h:Jvedsak tettbebyggelsen nord og øst for 
MJsseel va samt deler av Vestby og Våler) der renseanlegget 
basert på kjemisk felling har vært i drift siden 1976 (16.000 p.e . ) 
og .. 

- Tronvik rensedistrikt (sentrum og JelØya) . Det er besluttet 
bygget et kjemisk renseanlegg (23.000 p.e.) san skal være full
ført innen 1994. 
Fellesutslippet med Rygge ved Norrøna forutsettes overført til 
Fuglevik renseanlegg. 

har arbeidet med planer/tiltak for å bedre forurensningssituasjonen 
i Hankøsundet. 

Hvaler 

har arbeidet med fullfØring av kloakkanlegget Hauge-Utgård samt søkt 
an utslippstillatelse for flere andre anråder, bl.a. Skjærhalden. 
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Borge 

har fått frist til å nedlegge/overføre renseanleggene Skivika og Berg 
innen badesesongen 1988. 

Flere av kommunene i Nedre Glomma har i 1987 startet opp eller 
videreført arbeidene med tilknytning til FOA og SIA. 

Lån og tilskudd i 1987. 

I rundskriv T-10/86 var investerings- og tilskuddsrammene for 1987 
fastsatt slik: 

Østfold 
Nedre Glomma 
St.nn 

Invest.ramne 

lO 
62 
72 

Tilskuddsramne 

2 
15,5 
17,5 

Dette representerer en betydelig opptrapping. Fordeling/prioritering 
ble komplisert som fØlge av forsinkelsene og usikkerhet m.h.t. valg av 
l Øsning i Nedre Glomma. 
Forsinkelsene ved FOA og SIA førte imidlertid til at det også kurme 
gis tilskudd til endel kommunale tilknyb1ingsarbeider i 1987. Ved 
årets utgang var fordelingen fastsatt slik: 

Statsbudsjettet 1987 - kap. 1448, post 63 . Fordeling av tilskudd til 
oppryddingstiltak på avløpssektoren. 

Nedre Glanna 

Sel skap/kommune 

FDA 
SIA 

Fredrikstad 
Skjeberg 

Tune 

Kråkerøy 

SA 

Borge 
SUM 

Prosjekt 

- Renseanl. , l. byggetrinn 
- Renseanl. , l. byggetrinn 
- Ledningsanlegg 
- Sanering Fjeldberg-Holmegt . 
- Avløpsplan Skjeberg, l. 

etappe 
- Avskjærende ledning 

Hafslundsøy 
- Avskjærende l edning 

Yven-Al vim 
- Avskjærende ledning 

Vetabekken 
- Ledningsnett Fastingsvei/ 

Ballastvn. /RØd båthavn/ 
Gyteskjær, rest 

- Avløpsanlegg Ballastvn./ 
Glombavn-Glombo post./ 
RØd skole/Langøyvn. 

- Utvidelse av slamavannings
anlegg 

- Avl øpsledning Veel 

Investering Tilskudd 

28 .800.000 7.200.000 
27.600 .000 6. 900.000 
1.200.000 300.000 
7.400.000 740.000 

6.300.000 630.000 

2. 800.000 280 .000 

3.800.000 380.000 

1.500.000 150. 000 

3.000.000 300. 000 

3. 700.000 370.000 

1.200.000 120.000 
744 . 000 75.000 

88 . 044 . 000 17 .445. 000 
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Østfold forøvrig 

Råde - Sanering Karlshusbunnen, 
etappe III 2.000.000 600.000 

Hvaler - AvlØpsanlegg Hauge-Utgårds-
kilen, etappe A og B, 
3. byggetrim 4.400.000 880.000 

Rakkestad - Ledningsnett i Bergenhus-
anrådet 540.000 110.000 

TrØgstad - Restfinansiering Skjønhaug 
renseanlegg 350.000 70.000 

Aremark - Restfinansiering renseanl. 
i Bjørkebekk 550.000 200.000 

Skiptvet - Utl::>edring av Hoel renseanl. 1.875.000 370.000 
Råde - SCII}Q-.ring Karlshus, rest 3.000.000 900.000 
Halden - Kloakkanlegg Isebakke-

TravenJl, revidert kostnads-
overslag, restfinansiering 700.000 550.000 

Halden - Kloakk Bybakken-Korterød-
Sponvika 1.150.000 335.000 

Marker - AvlØ]2Sanlegg Riksgrensen 1.086.000 250.000 
SUM 15.651.000 4.265.000 

I sum ble således investeringsrammen for hele Østfold i 1987 kr. 103,7 
mill. IT'Ot kr. 40 mill. i 1986 og kr. 30 mill. i 1985. Når en samtidig 
vet at investeringsrammen for hele landet ifjor var kr. 335 mill. , kan 
en nå fastslå at Østfold er et hWt prioritert anråde. Dette vil 
forsterkes ytterligere i 1988 og -89. 
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lJI'SLIPPSKONTROIJL/DRIFT AV RENSEANLE83 

Uts1ippskontro1len har i 1987 hovedsakelig fulgt de·t sarrme rrønster san 
tid1gere år. Dvs. det har ikke vært noen vesentlige forandringer 
vedrØrende innsending av kontrollprøver, analyser, rapfX)rtering etc. 

I alt 30 avløpsanlegg har blitt kontrollert i 1987. Jf. tabell l. 
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Tabell l. Kloakkrenseanlegg san har inngått i rutinepro<:Jramnet for utslippskontroll 
1987. 

Drifts- Aktuell Dimensj. 
Navn renseanlegg Eier/kcmmme start belastn. (pe) belastn. (pe) 

l. Rakkestad Rakkestad 1977 3300 3300 ind 
2. Bcmnen Marker 1976 1400 1500 
3. Skotsberg Aremark 1983 600 1300 
4. Svinndal Våler 1981 280 650 
5. Østerbo • Østf. fylkeskan. 1975 300 600 
6. Ringvoll Hobøl 1982 350 400 
7. Elvestad Hobøl 1977 50 120 
8. Tanter Hobøl 1981 900 900 
9. Kornsjø Halden 1980 180 300 

10. Berg Borge 1976 580 1000 
11. Ski vika Borge 1965 380 340 
12. Jelsnes Tune 1982 195 500 
13. Kolstad Tune 1982 70 175 
14. Kirkeng Rakkestad 1976 300 350 
15. Øst bygda Rakkestad 1978 100 200 
16. R<tmskog R<tmskog 1983 300 500 
17. Varteig Varteig 1979 195 300 
18. Solbergfoss Oslo Lysverker 1983 75 200 
19. Våler batteri Forsvaret 1968 100 150 
20. Grepperød Oslo kcmmme 1987 35 50 
21. Revhaug ASHA 1980 18080 28000 
22. Mysen Eidsberg 1978 4500 9500 
23 . Skjønhaug Trøgstad 1976 2000 2500 
24. Rernnendalen Halden 1979 18500 28000 
25. Kambo M:::lss 1977 12720 16000 
26. Hestvold Råde 1976 3000 3000 
27. Skjebergkilen Skjeberg 1978 1100 2100 
28 . Ise Skjeberg/Varteig 1985 500 1100 
29 . Skiptvet Skiptvet 1987 1200 2500 
30 . Slevik Onsq;y 1965 800 500 

r~tt nytt anlegg, simultanfe11ing for 35 p.e., har bhtt startet opp. 
Ett anlegg, biologisk 40 p.e., har utgått- jfr. tabell l. 

Samlet t ilknytning til anlegg san inngår .i utslippskontrollen var i 
1987 ca. 72 . 100 p.e. Dette er kw1 en økning på l, 5% fri'l. forcgaende år. 
Den dimensjonerende kapasitet for disse anleggene er ca. 106.000 p.e . 
En står imidlertid de nærmeste år ovenfor en dramatis k økning i 
tilknyttede p. e. til høygradige renseanlegg, og da spesielt i nedre 
Gl emna-regionen. 

Prosess 

Etter-
felling 

Biorotor 
Simultan-
felling 

Simultanf. 
Sekundær-
felling 

Pri.rrær-
felling 

Biologisk 



Det har blitt sendt inn 4 kontr.ollprø'.rer i året for anlegg 
dimensjonert <500 p.e. og 12 kontrollprøver for anlegg dimensjonert 
>500 p.e. Etterfellingsanlegg <500 p.e. har også sendt inn 12 
kontrollprøver i året. 

For hver kontrollrunde blir det gjort tilføringsberegninger til 
anlegget med utgangspunkt i mengden fosfor og nitrogen tilf ørt 
anlegget. 

Rapportering av utslippskontrollresultater har månedlig blitt utført 
av miljøvernavdelingen. 

Anleggseierne er pålagt å oversende driftsjournaler og årsrapport~ 
h . h.v. månedlig og årlig til miljøvernavdelingen. Generelt er dette 
krav blitt fulgt opp fra anleggseierne. Disse rapportene gir 
avdelingen mye verdifull informasjon an renseanleggene. 

BeSØk og oppfØlging av renseanlegg har blitt prioritert forholdsvis 
hØyt. Anlegg med nye driftsoperatører, under anbygging eller andre 
forandringer er besøkt mest. 

Miljøvernavdelingen har arrangert samlinger for operatører og 
anleggseiere, der bl. a. oppnådde renseresul tater og krav til drifts
operatørutdanning har blitt gj enncmgått. 

OPPNADDE RENSERESULTATER 

Etter en vurdering av kontrollresul tatene har anleggene fått en 
vurdering som det fremgår av tabell 2 og 3. 

Tabell 2. Tabellen viser hvordan anleggene og tilknytningen fordeler seg 
på de 3 vurderingsgruppene 

Tilfredsstillende resultat Ikke tilfr edsst. res. 
Godt Akseptabelt 

Ant. Tilkn. 
Prosess type r.a. p.e. Ant. r.a. Tilkn. Ant. r.a. Tilkn. p.e. 

Kjemisk 3 38580 5 10300 l 12720 
Etterfelling l 600 5 2010 3 4750 
Simultanfell. 2 230 3 365 6 1735 
Biologisk - - - - l 800 -
Totalt antall 6 39410 13 12675 ll 20005 
Totalt antall R.A.: 19 Tilkn.: 52085 ll 20005 

27 



Tabell 3. Tabellen viser den prosentvise fordeling av antall anlegg 
og tilknytninger etter cm samlet vurdering i samsvar med 
tabell 4. 

Tilfredsstillende resultat Ikke til fredsst. res . 
Godt Akseptabelt 

Prosesstype 9-o av ra. tilkn. ~ o av ra. % tot. tilkn. ~ o av ra. ~ o av tot. 

Kjemisk 10 53,5 17 14 3 
Etterfelling 3 0,8 17 2,7 10 
Simultanfell. 7 0,5 lO 0,5 20 
Biologisk - - - - 3 

20 54,8 44 17,2 36 
% av totalt Ra.: _§4 Tilkn.: 72 36 

I alt 19 anlegg har fått vurderingen tilfredsstillende driftsresultat 
og 11 anlegg ikke tilfredsstillende resultat. Dette t i lsvarer 
henholdsvis 64% og 36% av renseanleggene. 
Ser en på tilknytningen til anleggene, så er 72% av den t il anlegg san 
tilfredsstiller forventede rensekrav. 
De kjemiske renseanleggene oppnår de beste og mest stabile 
resultatene. Dårligst ut karmer simultanfellingsanleggene. 

Arsaken til at enkel te anlegg ikke oppnår et forventet renseresul tat 
varierer noe fra anlegg til anlegg. J.'.1en følgende driftsforstyrrelser 
e r vanlige for flere av anleggene: 

l. Stor tilførsel av fremnedvann san fører til hydraulisk overbelast
ning eller at store avlØpsmengder må ledes urenset i overløp. 

2 . Stopp, feil på dosering av kjemikalier. 

3. Strctmbrudd. 

4. For lav eller hØy fellings-pH. 

5. Unormal kvalitet på innlØpsvannet . . Skyldes oftest utslipp fra 
industri . 

6 . Maskinelle brudd ( pt.nnper, skraper etc. ) . 

17,6 
7,0 
2,4 
1,0 

28,0 
2~ 

For å hindre flere av disse driftsforstyrrelser er det viktig med 
systematisk vedlikehold og reservelager av viktige komponenter. Spesielt 
synes doseringsutstyr for kjemikalier å være utsatt for feil, 
forstyrrelser. Ved flere anlegg bØr det iverksettes til tak for å oppnå en 
n~r stabil flokkulerings-pH. 

Utslipp av industrielt avlØpsvann inn på avløpsnettet kan å ha ført til 
store forstyrrelser i renseprosessen på anleggene. Det er derfor vikti g å 
ha kontroll og oversikt over disse utslippene. 

Driftsfors tyrrelser grunnet tilførsel av mye fremnedvann er hyppigst og den 
mest al varlige. Konkrete til tak på avløpsnettet må gj ennc-. .mfct>n3S for å 
rette på dette. 

28 

tilkn . 

For ~r opplysninger vedrørende utslippskontrollen, henviser det til e<Jen rapjX)rt 
vedrørende drifts- og utslippskontroll av kloakkrense~1legg i Østfold. 



Tabell 4 

Tabellen viser midlere inn- og utløpskonsentrasjon og renseeffekt 
for de ulike kontroll parametre og avløpsrenseanlegg (alle konsen
trasjoner i mg/l). 

29 

InnlØp Utløp %-red 

Type Navn 'IOC Tot-P Tot-N BOF 'IOC Tat-P P04 -P BOF Turb. 'IOC Tot-P 

Rakkestad 144 9,54 20,6 - 43 0,74 0,21 - 9,8 70 
Ett- Bamten 74 3,27 14,6 - 17,5 0,21 0,02 - 4 76 
er- Skotsberg* 163 31,7 (27,3) - 10,9 0,12 0,02 - 6 (93) 
fell- Østerbo 41 1,72 10,2 - 11,4 0,16 0,04 - - 2 72 
ing Svinndal 210 6,28 27,2 - 12,2 0,09 0,02 - l 94 

Tanter 88 4,93 21 - 11 0,50 0,09 - 7 87 
Ringvold* 169 11,5 (38,3) - 11,5 0,16 0,02 - 5 (93) 
Kornsjø 115 7,22 41,0 - 24,3 0,49 0,04 - ll 79 
Elvestad 122 6,81 - - 32,2 0,63 (0,45) - lO 74 
Middel 125 5,7 22 - 19,3 0,34 0,10 - 6,2 79 
Berg 91 6,12 15,1 - 35,6 1,26 0,48 - 39 61 

Sim- Jelsnes 137 9,16 38,6 - 18,7 0,34 0,05 - 4 86 
ul- Kolstad 164 6,36 36,2 - 26,3 0,32 0,01 - 4 84 
tan- Ski vika 122 7,22 - - 39,3 2,01 1,43 - 23 68 
fell - Varteig 105 6,70 - - 19,8 0,20 0,02 - 21 81 
ing Rc;tmskog 152 8,40 38,8 - 40,0 0,55 0,03 - 7,5 74 

Kirkeng 209 13,5 - - 67 1,50 0,21 - 22 68 
Øst bygda 153 12,2 - - 71,7 2,10 0,85 - 53 53 
Solbergfoss 29 1,80 6,8 17 0,69 0,15 - 15,5 40 
Våler batt. 193 11,9 - - 16,4 0,89 0,08 - 11 92 
Grepperød 120 8,3 - - 14,3 0,42 0,22 - 3,4 88 
Middel 134 8,3 27,1 - 33,3 0,93 0,32 - 18,5 72 
ASHA 62 3,oo 15,3 - 23 0,28 0,03 - lO 63 

k Renmendalen 48 3,46 14,5 - 18 0,16 0,04 - 5 63 
j Kambo 196 6,07 32,8 - 56 0,69 0,05 - 18 7l 
e Mysen 68 4,01 21,_3 - 27 0,21 0,02 - 7 ,4 61 
m Skjønhaug 218 9,80 41,7 - 40 0,26 0,02 - 5 82 
i Skiptvet** 133,5 8,3 37,3 - 56,5 0,29 0,01 - 10,2 58 
s Hestvold 101 4,55 20,7 - 28 0,42 0,02 - 7 72 
k Skjeberg 88 4,6 15,4 - 16 0,45 0,03 - 19 82 

Isefoss 83,9 5,27 22,4 - 28,4 0,24 0,02 - lO 66 
Middel 111 5,5 24,6 - 32,5 0,33 0,03 - 10,1 68 

Biol. S1evik 163 - - - 35 - - - 78 
-

* Intern tilbakeføring av slam til innløp. Ikke repr esentative innlØpskonsen
trasjoner (ikke regnet med i middel verdier). 

** Verdiene er fra første l/2-år da anl egget ble drevet som et rent kj~nisk 
anlegg. 
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FORANDRIJ\TGER VEDRØRENDE RENSEANLEGG 

Våler ba-L-ter: 

Rakkestad: 

Sølmad an ny utslippstillatelse . Rehabilitering av 
eksist erende anlegg. 

Søknad om utvidet utslippstillatelse til behandling. 

Ringvold (Hobt>l): SØknad an utvidet utslipps tilla telse . 

Hestvold (Råde) : SØknad an utvidet utslippstillatelse. 

Skiptvet: 

Grepperød: 
(Våler) 

Solbergfoss: 
(Askim) 

Ombygd og utvidet til et biologisk anlegg. 
(Fra 1500 p.e. til 2500 p.e.) 

Biologisk/kjemisk sirnul tanfellingsanlegg med dykket 
biologisk filter. Størrelse 50 p.e. Startet opp 
nt>sten 87. En driftsavtale mellan Våler kCl111liiDe 
og Oslo karmune er inngått. 

Askim karmune har tatt over san eier for Oslo 
Lysverker. 

I tillegg er det gjort diverse forsøk og forandringer ved Bcmnen, 
Kambo, 1'1ysen r. a. 

Ønskes opplysninger an de enkel te renseanleggs renseresul tater i 1987 
og mer opplysninger vedrØrende utslippskontrollen av renseanlegg 
henvises det til egen rapport vedrørende drift og utslippskontroll av 
avløpsrenseanlegg i Østfold. 

NY FORSKRIFT CM KRAV TIL FAGLIGE KVALIFIKASJONER FOR DRIFTSPERSOLL VED 
RENSEANLEGG FDR AVll/JPSVANN 

Nevnte forskrft ble fastsatt 26.februar 1987 i medhold av forvaltnings
lovens § 24. 

Det kreves i forskriften at driftspe~nellet skal gjennomgå en 
opplæring godkjent av SFT. ForelØpig godkjent teoretisk utdanning er 
de såkalte lO-ukers kurs ved Brummundal og Heistad videregående skole. 
Dersan operatering i tillegg til godkjent opplæring har 2 års yrkes
praksis fra renseanlegg vil de få utstedt et driftspersonellbevis fra 
SFT . Det er satt en frist til 1992 for eksisterende operatører til å 
skaffe seg et slikt bevis. Fylkesmannen s kal føre tilsyn med at krav 
i forskriften blir fulgt opp . Flere operatører har etter innføringen 
av denne forskrift gjennomført lO-ukers kurs, men det er fremdeles en 
de l san ikke er interessert i dette. 

ØVRIGE SENTRALE SKRIV I 1987 

Veiledning for utslippskontrol l ved konmunale renseanlegg 
v /SFT. TA-619. 

Rapport vedrørende x·enseresul tater ved norske :z:-enseanlegg i 
1985 . 

tflSLIPPSKONTROLL 1988 

De t er gjort visse forandringer vedrørende antall kontrol l prøver og 
analyseparamei..-re , jf. rapport vedrørende utslippsl<ontroJ len. 
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FORSKRIFT Clv1 UTSLIPP FRA SEPARATE AVLØPSANLEm 

1987 var en gjentakelse av 1986 med sarrrne antall saker til behandling/ 
orientering, dvs. ca. 200. 

Biovac er fortsatt eneste godkjente minirenseanlegg, men driftsresul
tatene har ikke vært gode i de undersøkelser son er foretatt. En 
undersøkelse i Halden kommune viste så dårlige renseeffekter at 
anlegget foreløpig ikke blir tillatt benyttet. En undersøkelse 
foretatt av næringsmiddelkontrollen i indre Østfold viste at de 
oppnådde resultater ikke var tilfeldige. Vi venter derfor spent på 
resultatet av en større undersøkelse son for tiden foretas av Statens 
fm:urensn.:ingstilsyn. Denne vil foreligge i løpet av l. halvår 1988. 
Det vil også snart bli avgjort an andre minirenseanlegg kan godkjermes 
og sendes ut på markedet. 

Tabellene under viser siste års utvikling. 

Tabell l. Antall innkanne saker 

Antall saker 
Type sak 1985 1986 1987 

Behandlet av fylkesmannen 50 18 14 
Behandlet av kommunene 153 154 161 
Saker til uttalelse 10 6 7 
Anke på bygningsrådsvedtak 13 23 21 
Anke på helserådsvedtak 3 2 O 
_Ank~e~p_å~fy~l_k_e_sm __ ann __ ens ____ v_ed_t_ak ____ ~~3 ______ ~0=---~=0= (utgått) 
Totalt 232 203 203 

Tabell 2. Karmunevis fordeling 

Antall saker 
Karmune 1985 1986 1987 
Aremark 4 o o 
Askim 2 3 6 
Borge 5 4 l 
Eidsberg 20 20 16 
Fredrikstad 2 l 2 
Halden 35 33 34 
HobØl 5 lO 13 
Hvaler 8 9 29 
Kråkerøy 3 2 l 
Marker 15 12 ll 
J.Vbss l 2 l 
Onsøy 15 31 19 
Rakkestad 13 ll 8 
Rolvsøy 4 6 2 
Rygge 6 6 2 
Rctmskog 3 o o 
Råde 14 9 lO 
Skiptvet 5 l l 
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Sarpsborg o o o 
Skjeberg 15 12 6 
Spydeberg 9 11 lO 
Trøgstad 12 5 5 
Tune 9 3 7 
Varteig 5 l 3 
Våler 12 11 16 
Totalt 232 203 203 

STØY 

Rundskriv T-1/86 gir rebringslinjer for fylkesmarmens medvirkning son 
statlig fagmyndighet for st:Jpy ved planer etter bygningsloven og 
veg-loven og berØrer fØlgende punkter: 

l. Fylkesmarmens ansvar son statlig fagmyndighet for st:J:/Jy i plansaker. 
2. Uttalelse til generalplaner (vegtrafikk- og flyst:Jpy). 
3. Uttalelse til reguleringsplaner (vegtrafikk- og fl yst:J:/Jy) . 
4. Uttalelse til planer etter vegloven. 
5. Je:mbane-, skytebane-, industristøy og annen støy. 
6. Fradelings- og byggesøknader. 
7. Forholdet mellan forurensningsloven og bygningsloven. 

De sentrale myndigheter har i løpet av 1987 ikke delegert mer 
myndighet etter forurensningsloven og hovedarbeidet har derfor son 
tidligere vært å gi uttalelser til planer etter plan- og bygningsloven. 
I lØpet av siste hal vår 1987 har dette arbeidet kcmnet inn i mer 
"ryddige" former og fungerer derfor mer tilfredsstillende enn 
foregående år. Av de store saker son har passert avdelingen kan 
nevnes Aspedanrnen og Rudskogen rrotorsportanlegg, samt N;z'>kkeland Nord i 
M:lss og innfartsveien i Fredrikstad. 

Endel tid har også gått med i forbindelse med arbeidsgruppen for 
vegtrafikk i Nedre Glarma-regionen. (Undergruppe for styringsgruppa 
for tiltaksanalyse for Sarpsborg/Fredrikstadområdet). Resultatet 
herfra vil foreligge i løpet av 1. halvår 1988. 

FORSKRIFTER CM TAUBANER 00 KABELBANER 

1987 har vært et :rolig år. Det er ikke gitt noen nye konsesjoner. 
Alle anlegg har imidlertid fått øket maksimalgrensen på sine 
forsikringer. 
Det er forøvrig trådt ikraft ey forskrift i lØpet av året. 
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FORURENSNIOO FRA LANDBRUK - FISKEDPPDRE'IT - INDUSTRI - AVFALL 

LANDBRUK 

Etterscm 90% av dyrket areal i Østfold nå består av åpen åker har 
nædngsutvasking og- jorderosjon blitt et betydelig problem for 
vassdrag og- estuarer. Store nedbØrmengder under jordbearbeidings
periodene vår og- ~t bidro til at flere hundre tusen tonn jordslam 
ble transportert med vassdragene. Hovedvassdragene har vært preget av 
gråbnmt vann det meste av året. A redusere næringsutvasking og
jorderosjon fra dyrket mark blir en viktig oppgave for å nå målet om 
klare forbedringer av vannkvaliteten. 

Når det gjelder reduksjon av utslipp fra siloanlegg og- gjødsellager er 
ikke utbedringstakten særlig stor. Det er faktisk slik at nedlegging 
av husdyrooldet er den mest utbredte lØsning for stans av utslippene. 

Østfold fikk tildelt en tilskuddskvote for 1987 på kr. 250.000. Bare 
8 gjØdsellagre er blitt innvilget tilskudd for utbedringer på 
tilsamnen kr. 231.950. Den beskjedne kvoten ble således ikke helt 
utnyttet. I tillegg er det frigitt fondsavsetninger for bedring av 
det ytre miljØ for 6 gjødsellagre. Fortsatt gjenstår over 300 
gjødsellagre å utbedre. 

Silopressaftkontrollen for 1987 ble utført bare under 2. slåtten fordi 
kontroll med industrikonsesjoner ble prioritert på vårparten. Ialt 
ble 23 siloanlegg kontrollert i kamrunene Borge og- Onsøy. Anleggenes 
generelle tilstand var mindre god. Det ble gitt 8 pålegg om 
utbedringer. Flere av brukerne ville nedlegge husdyrooldet innen et 
år slik at et pålegg ikke syntes nt>dvendig. 

Silokontrollen i fylket har nå pågått i 10 år og- nær samtlige 
siloanlegg er kontrollert . Det vil således i 1988 være mulig å ta 
fatt på en 'fr:! runde og- samnenligne tilstandene fra forrige kontroll. 

Forskriftene om utslipp fra halmlutningsanlegg forbyr utslipp av lut 
og- skyllevann fra og- med l. juli 1988. 
Fellesanlegget ved Lekum i Eidsberg har i den anledning søkt om 
forlenget utslippstillatelse, men denne er avslått. 

FISKEDPPDRE'IT 

Det er gitt utslippstillate lse for etablering av fiskeoppdrettsanlegg 
for produksjon av 200 tonn fisk pr. år øst for nordre Sandøy, Hvaler. 
Det er en forutsetning at anlegget skal flyttes til en annen 
lokal i t e t med bedre resipientegenskaper. Grunnen er at en ville unngå 
mulige ulemper med forurensning av Tresvika. Miljøvernavdel ingen er 
svært forsiktig med å tillate nye forurensende virksanheter som kan 
medføre lokale ulemper eller oppheve effekten av pålagte rensetiltak 
ved kysten. 

Det er og-så gitt utslippstillatelse for et anlegg for produksjon av 
500 kg. kreps pr. år. Utslippet av forspill og- ekskrementer anses så 
lite at det ikke vil ha noen betydning for vannkvaliteten i HobØlel va. 
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Fiskedarnnen er også blitt konsesjonsbehandlet. Forforbruket er 
begrenset til 20 tarm tørrfor pr. år. Det er hittil ikke registrert 
n:::>en forurensningseffekter fra anlegget, men Lyseren er følsan slik at 
Økte utslipp ikke ble tillatt. 

INDUSTRI 

Industriforurensninger har vært en hØyere prioritert forurensningskilde 
i 1987 erm tidligere år. Etter amodni.ng" fra SFT har en del tatt i 
kontroller og inspeksjoner av forskjellige typer virksomheter under 
"Østfoldaksjanen" l. halvår. Fylkesmannen ble delegert myndighet for 
inspeksjon av 10 utvalgte bedrifter der SFT er konsesjonsmyndighet. I 
tillegg inspiserte en 4 bedrifter der fylkesmannen har myndighet. En 
del tok også i 14 inspeksjoner i fellesskap med SFT. Samarbeidet 'med 
kontrollseksjonen i SFT fungerte tilfredsstillende, og en har fått 
større faglig innsikt i industriens forurensningsproblemer. 
Resultatet av kontrollen ble at 8 av 96 kontrollerte bedrifter hadde 
grove brudd på utslippstillatelsen og 39 hadde mindre brudd. Det var 
42 bedrifter san overh:Jldt konsesjonskravene. 

"Østfoldaksjonen" har bidratt til Økt engasjement i lokalbefolkningen 
vedr. forurensende industriutslipp, og det viktigste er at industrien 
har fått en sterk påminnelse an å påse at konsesjonskravene 
overooldes. 

Miljøvernavdelingen har gitt uttalelser til flere utslippsSØknader fra 
industribedrifter. For de større forurensere har en uttrykt at 
Borregaard bØr redusere sine utslipp av organisk materiale med 50% 
innen 3 år og overgang til andre blekemetoder erm klorbleking. 
Borregaard klarte heller ikke i år å overllolde utslippsbegrensningene 
slik at et forurensningsgebyr på l, 8 mill. kr. må innbetales. Til 
Saugbrugsforeningens søknad har en uttalt at fortsatt cellulose
produksjon uten ytterligere rensetiltak ikke kan aksepteres. 
Bedriften må snarest mulig redusere utslippene slik at Iddefjorden kan 
være i klar forbedring innen 1990. Disse krav er i samsvar med målene 
i myndighetenes handlingsplan for nedre Glarrna. 

M. Peterson & søn hadde i 1986/87 et overutslipp av fiber, IX>e san 
skyldtes igangkjøring av ny papinnaskin. MiljØVernavdelingen har 
ovenfor SFT påpekt at utslippene fra bedriften bØr dykkes ned til et 
dyp i Mossesundet som ikke gir effekter på overflaten. 

Miljøvernavdelingen har gitt 8 utslippstillatelser for utslipp av 
oljemldig avløpsvann. Det er satt krav an riktig dimensjonert og 
typegodkjent oljeutskiller til 4 virksomheter i RolvsøY, 2 i Halden, l 
i Askim og l i Våler. Det er også gitt pålegg an installering av 
godkjent oljeutskiller til en virksanhet i M:>ss. Det er ennå ikke 
etablert IX>en brukbar lØsning for avfall fra oljeutskillere. Avfallet 
består av slam, vann og olje. Dette blir nå txtmt i laguner på 
fyllplasser scm er en uheldig lØsning. Østfold Høytrykkspyling har 
imidlertid planer an å etablere anlegg for behandling av denne type 
avfall. 
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AVFALL 

Østfold har 4 interkarmunale og 2 kcmnunalt drevne avfallsplasser med 
rrottak av huslxlldni.n:jsavfall, nærin;]savfall og annet avfall. 
Nedenstående tabell viser behandlede og deponerte avfallsmen;;Jder i 
1987: 

Øra, Fredrikstad 
Selgård, fvbss 
Gatedalen, Skjeberg 
Stegen, Askim 
Rokke, Halden 
Kopla, Rakkestad 
'IDI'ALT BEHANDLET 

Huslxlldn. 
avfall, tarm 

56. 900 ( forbrent) 
10.800 

800 
12.500 
6.000 

800 
77.000 

Det forbrente avfallet ved FOA er tilkjørt fra: 

Eierkarmunene 
Hvaler 
Gatedalen 
fvbss 
Nærin;}savfall, Fredrikstad 

" Jahr, Oslo 

16.300 tonn 
1.800 lf 

11 . 100 11 

2.500 ft 

9. 500 11 

15.700 11 

56.900 tonn 

Øvrig 
avfall, tarm 

11. 800 ( dep:nert) 
25.000 
18.800 
15.000 
14.000 
2.000 

86.600 

Fra forbrenningen av nærmere 57.000 ble det deponert 17. 000 tonn slagg 
i tillegg til det ikke-brennbare. 

Det er særlig avfall fra industri og næringsliv son har økt mest. På 
bare 2 år har denne andelen Økt med 25%. Det kan således synes betxJv 
for sorteringsanlegg for del vis gj envi..nni.nJ av avfallet. Østfold 
Gjenvi..nni.nJ har lansert slike planer på Øra. 

MenJden huslxlldni.n:jsavfall i Østfold er tilnærmelsesvis lik foregående 
år med totalt 62. 500. Det er beklagelig at ikke mer av Østfolds eget 
huslxlldni.n:jsavfall forbrennes ved anlegget på Øra. En overgan;;r til 
forbrenning vil ikke bare gi en mer betryggende behandling 
miljømessig, men også forlenge brukstiden på de eksisterende avfalls
plassene. Nye og store investeringer i nye avfallsplasser kan 
bespares. 

I Båstad ble det på hØsten oppdaget intensiv tqmning av avfall på en 
privat fyllplass. Fyllplassen var godkjent av TrØgstad kommune som 
11giOVavfallsplass" for deponering av uorganiske masser. Grurmeieren 
hadde inngått en avtale med Jahr & sønner i Oslo an leverin;J av grus, 
stein, jord, bygningsavfall, bildekk, hvitevarer o.l. Det viste seg 
at de tilkjørte masser var typisk forbruks- og produksjonsavfall fra 
forskjellige nærin;]svirksanheter samt endel rivnin;]savfall fra 
hustanter. Det var et spesielt stort innslag av avfall fra 
byggeplasser san også inneh:Jldt mindre mengder spesialavfall . Samlet 
mengde avfall tilkjørt fyllplassen ble beregnet til å være 5-6000 m3. 
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En fastslo de deponerte masser til å være avfall etter forurensnings
lovens definisjoner san skal håndteres spesielt for å \.ll111C.Jå faren for 
miljØUlemper. Miljøvernavdelingen påla derfor grunneieren å fjerne 
avfallet og bringe det til godkjent deponeringsplass. Det ble satt en 
frist til l. 2. 88 for oppryddingen og et forurensningsgebyr på kr. 
20. 000 dersan fristen ikke ble overh:>ldt. Jahr & sønner ble anmeldt 
for overtredelse av forurensningslovens §32 an håndtering av produk
sjonsavfall. 
Saken fikk stor mediainteresse p.g.a. alarmen Oslo Renlxlldsverk slo an 
når utmningen ble oppdaget. Denne avfallsutmningen har blitt en 
prioritert sak san har medført et stort tidsforbruk. 

I forbindelse med avfallsutmningen i Båstad ble også en annen privat 
fyllplass stengt ved TrØgstadveien p . g . a. misbruk. I tillegg er 
Lilleby fyllplass i Tomter blitt nedlagt i lØpet av året. 

I 1987 har flere kamruner startet batteriinnsarnling av brukte 
tørrelementer ved å utplassere bøtter på salgsstedene. Dette er et 
gledelig tiltak san kan redusere ll'lenJden av ~taller til miljøet. 
Til taket vil IX>k kreve fortsatt mye info:r:masjon før hele befol.knin;:Jen 
tillegger seg vanen med å bringe med seg brukte batterier tilbake til 
salgsstedene. 

Mindre positivt var at større mengder spillolje ( 2000 m3) sto 
uforsvarlig lagret ved et garasjeanlegg i MJss. Spilloljen er nå 
fjernet. 

Heller ikke i år har en katmet igang med innsamlingssystem for mindre 
mengder spesialavfall i fylket. Utplassering av oppsamlingscontainer 
har blitt trenert p.g.a. diskusjoner an kostnader osv. 

Til nottaksplassene for bil vrak er det innkamlet 5547 utrangerte 
biler. Dette er nedgang på 15% i fo:rh::>ld til 1986. Panteo:rdnin:;Jen 
bidrar til at over 95% av bilvrakene blir avlevert til 
nottaksplassene. 
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FYLKESLABORATORIET 

Laboratoriets arbeidsoppgaver og analysemengde. 

Fylkeslaboratoriet utfører vesentlig miljØanalyser (fysiske, kjemiske 
og biologiske) i forbindelse med vassdragsovervåking og kontroll
analyser ved kamrunale renseanlegg. 
I tillegg karmer analyser av avløpsvann fra industri og sau grunnlags
materiale for kalkingsprosjekter i fiskevann, samt servicerettet 
bistand til kommuner, institusjoner og privatpersoner. 

Utover den rene analysevirksanheten har laboratoriet i 1987 også 
deltatt i feltarbeid i forbindelse med vassdragsovervåking. 

Fylkeslaboratoriet utførte i 1987 7152 enkeltanalyser - et noe lavere 
antall enn i 1986 (se fig. l) . Dette er et resultat av at vassdrags
overvåkingen har avtatt i anfang helt siden 1984. En fØlge av dette 
er at utslippskontrollen og diverse analyser for industri m.m. i 1987 
utgjorde en større del av fylkeslaboratoriets virksanhet enn året før. 

Kvalitetskontroll. 

På de fleste analyseparametre er det etablert faste rutiner for 
egenkontroll og analysedata. Dette foregår i samarbeid med Norsk 
institutt for vannforskning (NIVA) sau forøvrig fungerer sau 
referanselaboratorium. 

For ytterligere å s ikre analysekvaliteten deltar fylkeslaboratoriet i 
NIVAs ri.ngtestprogram, der en rekke laboratorier analyserer på sarrrne 
vannprøve. 
I 1987 ble det fra NIVAs side arrangert en ri.ngtest for bestemmelse av 
ulike fosfor og ni trogenbestemnelser og en mer anfattende test der 
også forskjellige fysisk/kjemiske parametre samt metallioner var 
representert. 

I tillegg har laboratoriet i 1987 deltatt i to ri.ngtester i regi av 
Statens institutt for folkehelse, der hovedvekten var lagt på 
metallioner. 
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Samarbeid med andre institusjoner/laoor atorier. 

I forbindelse med vassdragsovervåkingen i Østfold samarbeider fylkes
laooratoriet med flere av de lokale næringsmiddellaooratorier i 
fylket. Spesielt gjelder dette Næringsmiddelkontrollen i t-nsse
distriktet. 
Fylkeslaboratoriet har også periodevis samarbeid med Statens land
bnJkskjemiske kontrollstasjon. 

Forøvrig har fylkeslaooratoriet jevnlig kontakt med NIVA, SIFF og 
andre regionale laooratorier i Østlandsanrådet for å diskutere 
analysefaglige problemstillinger. 
Eksempelvis kan nevnes mt>te mellan AvlØpssarnbandet for nordre Øyeren, 
Oslo vann- og kloakkvesen, Vannlaooratoriet for Hedmark, Bærum vann
og kloakkvesen, Vannanalyselaooratoriet i Buske:rud og NIVA med PN/J san 
arrangør 13.11.87. 

Utover dette har fylkeslaboratoriet vært representert på div. m;t>ter og 
seminarer innen aktuelle arbeidsanråder. 

Fylkeslaooratoriet har siden 1986 hatt felles lokaler med Norsk 
Spesialolje A/S. Detme ordningen opphørte hØsten 1987 da NSO flyttet 
til egne lokaler ved firmaets anlegg på Kambo utenfor t-bss. 

Kurs/opplæriJ9. 

Samtlige ansatte ved laboratoriet var deltakere på NIVAs kurs i 
kjemisk vannanalyse desember 1987. 

Forøvrig har ansatte i lØpet av 1987 gjennargått kurs i bruk av 
grafittovn/AAS, pH-måliJ9er/bruk av ioneselektive elektroder samt 
drift æv mekanisk/kjemiske renseanlegg. 

Personalet. 

Fylkeslaboratoriet har for tiden tre faste heltidsstillinger: 

Ingeniør Borghild fvben 
Avd. ir9. Jo:runn B. Larsen 
Lab .leder Erik Skaane 

I tillegg har fylkeslaboratoriet engasjert ekstrahjelp som i 1987 har 
bestått av kjemiingeniør Reidun SØrlie. 



Tabell l. Laroratoriets analysemengde fordelt på de ulike parametre . 1987 . 

Ant a l l Antall 
enkeltanalyser enkeltanalyser 

FYSISKE MÅLINGER METALLER 

pH 
Konduktivitet 
Fargetall 
Turbiditet 
Sum fysiske målinger 

NÆRINGSSTOFFER 

Totalfosfor auto 
Totalfosfor manuell 
Totalt lØst fosfor auto 
Løst reaktivt fosfor auto 
Løst reaktivt fosfor manuell 
Total nitrogen 
Nitrat (+ nitritt) 
P.!rm:mium 
Løs t reaktivt silikat 
Sum næringsstoffer 

JORGANISKE HOVEDKCMPONENTER 

<alsium, magnesium 
3ulfat 
<l or i d 
Ukalitet 
:ium uorganiske hovedkcmp::?nenter 

\NORE UORGANISKE KCMPONENI'ER 

)ppløst oksygen 
~lyktige organiske syrer 
>um andre uorganiske kanp:?nenter 

271 
193 
252 
370 

1086 

350 
644 
124 
205 
318 
577 
170 
120 

98 
2606 

42 
4 

29 
89 

164 

195 
12 

207 

" 

Natrium 
Aluminium 
Jem 
Kal i um 
Kadmium 
Bly 
Nikkel 
Sink 
Kobber 
Kran 
Kolx>lt 
KvikksØlv 
Sum metaller 

DIVERSE STOFFBESTEM'1ELSER 

Kj emisk oksygenforbruk (Mn) 
Kjemisk oksygenforbruk (ODDer ) 
Bi okjemisk oksygenforbr. (BOF) 
Total organisk kartx::>n ('IOC) 
Tot al tørrstoff 
Suspendert tørrstoff 
Suspendert gl Øderest 
Fiber NS 4760 
Olje i vann 
Total organisk klor 
Filtreringsforsøk 
Sum div. stoffbestemmelser 

BIOLOGISKE ANALYSER 

Bi otester 
Klorofyll-a 
Kvantitative planteplankton
tellinger 
Kvantitative dyreplankton
tellinger 
Sum biologiske analyser 

FQRBEHANDLING AV PRØVER 
. .~ 

4 
99 
93 

5 
3 
7 
3 
3 
5 
2 
3 

101 
328 

2 
ll4 

62 
934 
37 

317 
234 

3 
l 
5 

1709 

168 
154 

322 

· Filtrering 626 
Oppslutning 103 
Sum forbehandling av prøver 729 

TOTALT 7152 
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Tabell 2. Laboratoriets arbeidsmengde fordelt på de forskjellige 
arbeidsoppgaver 

Vassdragsovervåking 
Karrnunale renseanlegg 
Diverse 

'I'CYI'ALT 

15.000 1------
14.000 

13.000 

12.000 

11.000 

10.000 

9.000 

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0.000 

1978 1979 1980 

ISS] Vossdrogeovervoklng 

1981 

Antall 
enkeltanalyser 

1982 

2891 
2582 
1679 

7152 

1983 1984 

m2 Utelippskontr. 

1985 

Fig. l . Laborator i ets analysemengde i perioden 1978- 87. 

---·----- ---1 
i 

1986 1987 

ESSSJ Div. 
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Da landbruket er den næring san legger beslag på mest areal vil 
berØringsflaten til de fleste aspekter innen miljøvernet være stor, 
det gjelder forurensning, naturvern, friluftsliv, fisk og vilt. 
Mange av problemene vil være generelle og gjelde for hele landet, mens 
andre mest knytter seg til den enkelte landsdel eller fylke. En vil 
her san grunnlag for den videre debatt ta opp de problemstillinger san 
berører Østfold. 
Inntil siste verdenskrig kunne en langt på veg sette likhetstegn 
mellan miljØVern og landbruk, og til og med si at bØndene var de 
første naturforvalterne. Med den anlegging i landbruket san har 
skjedd siden da har uten urmtak vært ugunstig i milj<trnessig 
sarrmenheng. Det begynte i det små, men ankring 70-tallet begynte 
naturens tålegrense å bli passert, med store ~onsekvenser både for 
miljøet og landbrukets eget produksjonsgrunnlag. 
Det første san var med på å sprenge denne grensen var den dramatiske 
og antatt utilsiktede anlegging fra hØy til silofor. I tillegg til 
den sterkt forurensende siloavrenningen ble her også grurmlaget lagt 
for dagens problemer med blautgjØdslet. Til og begynne med utgjorde 
siloforet bare en li ten del av f6nnengden mens en etter hvert har 
kæmet opp i hele 80%. En burde vel ha stoppet opp ved like andeler 
av hver forsert . Det er blitt gitt statstilskudd til både bygging og 
drift av disse innretningene. 
Den store mengde blautgjØdsel trenger store og tette lagre san igjen 
krever store investeringer, JX)8 mange bØnder ennå ikke har 
gj eruxmført. Enda større kapasitet trenger de bØnder san holder 
dyrene på båsen an scmneren, dette fører til langt ugunstigere 
spredning av gjØdslet og berører også mange andre miljøforhold. 

Kanaliseringspolitikken har vist seg å ha mange uheldige sider for 
vårt fylke, med overgang fra husdyrhold til ensidig korndrift. Den 
relativt hØye IX)rske kornprisen sarrmenlignet med prisene i Sverige og 
på verdensmarkedet har også inspirert rnange til å pløye opp mest mulig 
mark, og også ta i bruk marginale arealer san gir liten avling og kunne 
vært mere nyttig for andre kul turer. Disse arealene er ofte også 
spesielt verdifulle i miljøvernsarrrnenheng. 
Det :ryddes og planeres og foretas endringer i kul tur landskapet for å 
kunne ta i bruk stadig større maskiner san igjen pakker jorda mer og 
mer samnen. 
Bekker legges i rør og stadig nye arealer tørrlegges. I Østfold er 
det blitt lukket ca. 150 mil siden 50-tallet. Slike bekkeleier og 
våtmarksområder er ofte tilholdssteder for dyr, fugl og insekter 
og er et viktig element i kulturlandskapet. 
Disse til takene fører også til økt flan san igjen fører til nye 
problemer. 
OVergang til korndrift med store arealer åpen åker i vinterhal våret 
har ført til en betydelig transport av jordpartikler til vassdragene 
og gjør disse uegnet til mange bruksformål. 
Mange bØnder bruker også langt mer kunstgjØdsel enn det san anbefales , 
med utvasking av næringsstoffer til vassdrag til resultat . Jordbruket 
er den største forurensningskilde både når det gjelder fosfor og spe
sielt ni tregen. Fosforet inneholder kadmium og ni tregen san brukes 
virker sterkt forsurende på jorda. 
Den sterke gjØdslingen har også ført til at bruken av ulike sprøyte
midler har økt 8IX)rmt, og ligger langt over det san anbefales eller er 
TYt>dvendig. 
I husdyrbruket fører dagens foring og drift til stadig hyppigere vete
rinærbesøk, dyrene har både en kortere levetid og fører et mer 
unaturlig liv. 
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De fleste jordbruksprodukter forringes i kval i tet når produktiviteten 
Økes. I fylket er det heller ikke blitt gitt n::>e tilbud til de san 
ønsker biologisk dyrkede produkter, de må nå reise over grensen for å 
få disse varene. 
Et annet ekserrpel på feilslått politikk er at mange bØnder må 
importere 'ri:/Jy fra Sverige, og betale den pris transportfirmaene 
forlanger. 
Denne utviklingen kan ikke fortsette, snarere må den reverseres. Fra 
sentrale landbruksmyndigheter er det imidlertid ennå ikke karmet lX)9l1 

signaler i den retning, det virker san en frerOCieles satser på Økt 
produktivitet og effektivitet, og at tilskuddsordningen skal være 
produksjonsrlatert, det gis fortsatt statstilskott til miljøskadelige 
tiltak. 
Landb:ruksØkOIXITiel1e bare regner på hva san er foretaksøkonanisk 
lønnsomt ut fra politisk fastsatte priser og foretar ikke samfunns
messige kostnads-/nyttevurderinger. 
I landbnikets forskn:i.ng'srniljØ, veiledningstjeneste og på 
landbniksskolene synes det heller ikke å være særlig nytenking på 
gang, men en merker at stadig flere enkeltpersoner nå sier fra. På 
Norges landb:ruks.Nt>gskole er det imidlertid nå visse anlegginger på 
gang, det er positivt. 

Oppskriften på et mer miljØtilpasset jordbnik finnes i GEFOs kursbok 
"Forurensning fra landbnikets-ressurser på avveie", og brosjyren 
"SteinrØys" fra Direktoratet for naturforvaltning. 
Fra tidligere foreligger "Flerbrukshensyn i skogbniket". Det er nå 
gått n::>en år siden denne rapporten ble utarbeidet uten at det har gitt 
n::>en resultater - utviklingen i skogbniket har heller gått notsatt 
retning. 

Dette viser nJk at det ikke er tilstrekkelig med bare opplysn:i.n;;J og 
informasjon, det må tas andre virkemidler i bnik. Her er det enklest 
å angripe punktutslippene, men i Østfold utgjør disse bare en mindre 
del av problemet. Dessuten vil en for sterk fokusering på disse 
kt.mne føre til en ytterligere anlegging av driften og samtidig avlede 
cppnerksanheten fra andre problemer og åtgjerder sandet koster lite å 
gjernxmføre. 

Innen landbnik og miljøvern synes det etter hvert å ha blitt stor 
enighet an hele denne problematikken så lenge diskusjonen føres på det 
rent faglige plan. De eldre bØnder har lært dette med vekstskifte, 
ta vare på jorda og behandle denne på riktig måte. De mener at det 
ikke er nødvendig med mer forskning, utvikling og utprøving an dette, 
det er ikke der problemet ligger. Enda mer positivt er det at den 
yngre garde i landbniket blir stadig mer miljøbevisst. Men når 
nåværende drift likevel forsvares, er det ut fra pri vatøkonaniske 
foroold. For å karme videre er det viktig å faststrukturere debatten 
og i utgangspunktet oolde disse begrepene fra hverandre. 

Landbniket har alltid vært sterkt tradisjonsbundet, og en kan neppe 
vente anlegginger over kort tid. Men det san nå synes å fremtvinge en 
endring i landbrukspolitikken er spøn:rnålet an overproduksjon av 
jordbruksvarer. Dette forhold sarnnen med at topp-produksjonen gir 
liten økonanisk gevinst og har store milj<tmessige ulerrper burde kurme 
peke not en helhetlig lØsning av problemene. Målet må være at 
landbniket igjen blir drevet ut fra jordsm:mnets-, terrengets- og 
husdyrets naturlige forutsetninger, uten at det øvrige miljØ forringes 
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Så len;;Je samfunnet dekker en stor del av kostnadene til IX>rsk jordbruk 
burde det ikke være urimelig at det innebygges miljrtmessige 
konsesjoner. 

I påvente a:v at miljøvernaspektet blir trukket inn i jordbruksp:>litikk 
og jordbruksavtaler er det mye en her i Østfold kan gjøre og iverkset
te snarest uten særlige kostnader eller inntektstap. En viser her til 
anvisninger i det anfattende infor:masjonsmateriale scm er gitt ut, men 
vil her trekke frem IX>en hovedpunkter. 

- SØ:rg for at mest mulig av åkerarealet har vegetasjonsdekke i 
vinterhalvåret, det gjelder særlig arealer scm er utsatt for 
erosjon og avrenning samt striper langs bekker og varm. 

- Øk en;;Jarealet og produksjonen a:v trtJy. 

- Slutt med nydyrki.nJ, bakkeplanering, gjenfylling av ravinedaler og 
andre arronderingstil tak san endrer kul tur landskapet. 

- Ikke foreta bekkelukking og senking av varm. 

- Slipp storfeet på beite i scmnerhal våret. 

- Reduser bruken av kunstgjødsel. 

- Reduser bruken av plantevermrl.dler (miljøgifter), og unngå 
sprøyting i lO-meters n laonen langs bekker og varm. 
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ARSPROGRAM 1988 



ÅRSPROORAM 1988 

I 1986 startet miljøve:rnavdelingen med å utarbeide årsprogram for 
kcmnende år. Tidligere hadde en knyttet det videre arbeid til 
konkrete oppgaver nevnt i årsmeldingen. Programnet var blitt evaluert 
både etter halvt og helt år, og det viser seg- at den kvartalsvise 
tidsplanen stort sett er fulgt opp. Men det er klart at forstyrrelser 
i et slikt program kan oppstå ved mange uforutsette oppgaver, 
permisjoner, sykdom og plutselige beordringer. 

En har valgt å sette opp årsprogramnet for 1988 anlag på samne måte, 
med tabeller og utfyllende skriftlige fremstillinger. Senere vil det 
bli foretatt en ny evaluering for eventuelt å kæme fram til andre 
måter å gjøre det på. 

Arsprogramnet er knyttet til langtidsplanen og dekker tilsamnen mer 
enn det son er angitt i opplegg for virkscmhetsplaner, arbeidsplaner 
eller hvilken betegnelse en Ønsker å bruke. 



l 
l 
l 

Arbeidsprogram I. kv. 

LØpende oppgaver 
Besvare henvendelser 
For.valtni.n] av 
verneanråder 

Informasjon an 
vemeanrådene 

For.valm. av truete 
arter 

Oljevernberedskap 

Skjøtselsplaner for 
vemeanråder 
Prosj ektaktivitet 

Tidsbestemte oppgaver 

Budsjettbehandling 

Erstatningssaker 
etter natw:vemlaven 

Verneplan for våt-
marksanråder 

Verneplan for sjø-
fuglreser.vater 

Verneplan for bar-
skog 

Vemeplan for 
Sletterøyene/ Eldøya 

Vemeplan for truete 
plantearter 

Medlem av MOs utvalg 
son vurderer en 
landsplan for vem 
av barskog 

Medlem av flerbruks-
utvalget ved Norsk 
institutt for skog-
forskning 

Arsprogram 1988 

II.kv. III.kv. IV.kv. utføres av 

l l l 
OK 

l l l 
OK 

l l l 
OK 

OK 

l l l -
OK 

l l l 
OK 
OK 

OK 

OK 

l l l 
OK 

l 
OK 

l 

OK 

OK 

OK 

OK 



ÅRSPROORAM 1988 

Arbeidsprogram I. kv. Il. kv. III.kv. IV.kv. Utføres av 

LØpende arbeid: 

Besvare henvendels. VA 
Behandle innkanne l l l saker og regulerings-
planer VA 

l l l Befaringer og for-
handlings-l arbeids VA 
mt>ter i forbind. 
med enkeltsaker l -
reguleringsplaner 

Sekretær for 
fylkesfrilufts-
nannda ? VA 

l 
Storesandutvalget ----------------------------- VA 

l l l Tilsynsutvalget 
for SØndre JeløY ----------------------------- VA 

Rullering av hand-
lingsprogranmet 
for friluftsliv VA 

Fordeling av til-
skudd til fri-
luftsformål 1988 

Utarbeiding av 
fylkesanfattende 
ternakart, samt 
innspill til 
karnruneplanarbeidet VA (OK) 

Landskapsvem 
Rokkeraet VA (OK) 

Årsprogram 1987: Årsprogranmet er fulgt opp 



l 
l 
l 

AR.sPROORAM 1988 VILT 

Arbeidsoppgave 

Sek. ordning for vil t:nenrlene 
Erstatnignng hjotrtevil tskader 
Avverging hjortevil tskader 
Viltkartverk digitalisering 

-·· punching 
Vil tobs punching 
Sett-elg sammenstilling og data-
behandling 
Elgregioner 
Opplegg andefuglforval tning 
Olj eve:rnberedskapsplan 
Tildeling lokale vilttiltak 1988 
Forslag lokale vilttiltak 1989 
Obligatorisk jegerprøve 
Andevingeinnsamling 
Sjøfuglinnsamling ( lanvi) 
Rapport vil tåkerprosj ekt 
Rapport andevingeinnsamling 1987 
Kurs vil t:nenrlssekretærer 
LØpende saksbehandling, in:forma-
sjon og veiledning 

l. kv 2. kv 3. kv 4. kv utf. av 

X X AF 
X X 

X 

X X AF/ØK 
X X 

X x -

X (x) 
X X X AF 
X X 

X 

X 

(x) X 

X X X 

(x) 
X 

X 

X 

X X X X 



Arbeidsoppgaver 

Radioaktivitet i ferskv. fisk 
(rapportering) 

Glæmaprosj ektet (planlegging, 
redskapsutprøving, intervju-
undersøkelse, bearbeiding, 
rapportering) 

Kalking av sure vann 
(tildeling av midler, over-
våking, planlegging, vei-
ledning) 

Utsetting av gjørs (faglig 
oppfølging) 

Enningdalsel va (kartlegging, 
planlegging) 

Sjøaurebekker (kartlegging) 

Fiskekartlegging 

AV - Asbjørn VØllestad 
ØK - Øivind Kristiansen 
PB - Per Berglund 
ER - Erland Røsten 
AJ - Ann Heidi Johansen 

l kv 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2kv 3kv 4kv Utføres av 

PB 

X X X AV, PB, ØK 

-
X X X AV,PB,ØK,ER 

X X X AV 

X X X AV, PB 

X X X AV, PB 

X 



Arbeidscmråde l kv 2kv 3kv 4kv Utføres av 

Rapportering av overvåkings-
data X X PV 

Planlegging/adm. av felt-
arbeid 88 X X X X PV 

OVervåking detaljplan 89 X (PV) 

Generell brukerstøtte/ 
veiledning EDB X X X X PV 

Internkurs EDB X X X X PV 

Utvikling av interne Fics-
registre X X X X PV 



.ÅRSPROORAM 1988. 

I.J\NDBRUK - FISKEOPPDRETT - INDUSTRI - AVFALL 

Arbeidsprogram l kv 2kv 3kv 4kv utføres av -- -- -- --
Landbruk 

Kontroll av siloanlegg X 

Kontroll av gj. sp~/ X 

lager X X KF 
Innførin;J og planlegg. av arb. -
anrådet med ny medarbeider X X 

Fiskeoppdrett -

Kontroll med gitte utsl. till. X X KF 
Behandle søkn. an utsl. till. X X X X 

Industri 

OppfØlgin;J og ajourførin;J av 
avlØPSforrold X X X X 

Gi uttalelse til nye utsl . SØkn. X X X X KF 
Bistå SF!' ved inspeksjoner X X X X 

Avfall 

Reviderin;J av utsl. till. X 

Kontroll med utmning på fyllpl. X X KF 
Etablere behandlin;Jsanlegg for 
flytende avfall X X X 

Behandlin;J av låne- og til-
skuddsSØ}mader X 

Gjenvinning X X X X 

Diverse 

Luftforurensninger, klage-
behandlin;J, slamiisp. m. m. X X X X KF 



Arsprogram 1987 - katlæntar (O.K.) 

Progranrnet er stort sett fugl t opp. Arbeidet med våbnarksplanen 
fortsatte ut året, mens en supplerende verneplan for sjø fugl ikke 
kunne prioriteres. Arbeidet med oljevernberedskap har vært sporadisk. 
Erstatningssakene pågikk hele året og krevde mer kapasitet enn forut
satt. Det sanme gjaldt arbeidet i MD ' s utvalg vedrørende en landsplan 
for vern av barskog. Verneplanen for Lerdalen ble oversendt 
Direktoratet for sentral beharrllin;. Dunpesakene ble tilbakeført 
Strandli etter at hans permisjcn utløp. 



NATURVERN ex; FRILUFTSLIV - Kcmnentarer til årsp:rograrnnet 1987 

Arbeidsprogram I.kv. II.kv. III.kv. IV. kv. Utføres av 

* Østfold som prøve
fylke i handlings
plan for natur
forval tni.ng' i 
karmunene 

- Etablering av 
miljøvernkons. 
i Haldenvassdr. 

- Kystsoneplan i 
Rygge 

- TemabØker i Hvaler 
og Mbss ----1---

* Oslofjordutvalget 
Oppfølging 

- Friluftslivområder 
- Vernetiltak 
- Skjøtselsplaner 
- Organisering av 

oppsyn 

* Miljøvernhensyn 
i bynære land
bruk 

Landskapsplan
legging i kamrune
planen. Gjenn::rn
g~ med kcmnunene 

* Varm i kul tur land
skapet (prosjekt) 

* Fylkesfrilufts
nemnda 

* Nordisk prosjekt 
an kulturland
skapet 

* Brosjyre an 
kul tur landskap 

* Alby som forsøks
og denonstrasjons
gård for miljØ
vennlig jordbruk 

* Drift av S.JeløY 
naturhus 

l 
-----------

1 

l l 

BS 

San forutsatt 

Saken har stoppet i 
kamrunen 

San forutsatt 
l 

l 

BS San 
forutsatt 

BS Diverse 
foredrag ooldt 
Samarbeid med 
landbrket 

BS Gj enn::rn
g~ med flere 
kcmnuner 

BS 
San forutsatt 

BS 

Har dradd IX)9 

ut i tid, men 
er praktisk
talt avsluttet 

BS San 
forutsatt 

San forutsatt 

BS 



Arbeidsprogram I.kv. Il. kv. Ill. kv. IV.kv. Utføres av 

* Restaurering av l 
kul tur landskap på BS 
Bøen s etre San forutsatt 
(prosjekter ing) 

* Spesiell faglig 
bistand til Spyde- BS 
bergs karmune -- San forutsatt 

* NJF-seminar BS 
" styre Verv forlen:Jes 

i 4år 
* MO-utvalg an 

kul tur landskap BS 

l San forutsatt 
* Sikring av fri-

luftscmråder 

- Østre otteid BS Avsluttet 

- 2 anråder: 
Skjeberg ( S.irgleøy X X Påbegynt 

- Gulloolmen x 
- Reier 

* Skjøtselsplan BS utsatt 
S. Jeløy, h'!>r.irg grunnet for-

sinkelse i M::>ss 
kamrune 

* Budsjett natur-
vern/fril.liv 

* Tilsynsutvalget l 
S. Jeløy BS 

* Skjærgårdstilsynet l l l 
på Hvaler BS 

* Besvare henvendelser l l l 
møter, foredrag rn.T. BS 

l l l 



Arsprogram 1987 - karmentar 

Arbeidsprogram I.kv. II.kv. III.kv. IV.kv. Utføres av 

LØpende oppgaver l l l l 
Besvarte henvendelser OK 
Forvaltning av l l l 
vemecxnråder OK 

l l l 
Informasjon an OK 
vemecxnrådene 

Forvaltn. av truete 
arter OK 

l l l -
Oljevernberedskap OK 

l l l Skjøtselsplaner for 
vemecxnråder OK 
Prosjektaktivitet OK 

Tidsbestemte oppgaver 

Budsjettbehandling OK 

Erstatningssaker 
etter naturvernloven OK 

Vemeplan for våt- l l l 
marksanråder OK 

Vemeplan for sjØ- l 
fuglreservatet OK 

Verneplan for bar- l 
skog 

Vemeplan for 
Lerdalen OK 

Vemeplan for tørr. 
plantearter OK 

Medlem av M:>s utvalg 
son vurderer en 
landsplan for vern OK 
av barskog 

Medlem av flerbruks-
utvalget ved Norsk 
:institutt for skog- OK 
forskning 



AAsPRCX;RAM 1987 

Arbeidsprogram !.kv. II.kv. III.kv. IV.kv. utføres av 

LØpende arbeid: 

Besvare henvendels. VA 
Behandle innkara1.e l l l saker og regulerings-
planer VA 

l l l Befaringer og for-
handlings-l arbeids VA 
Jnt)ter i forbind. 
med enkeltsaker l -
reguleringsplaner 

Sekretær for 
fylkesfrilufts-
nemnda VA 

l l l 
Storesandutvalget ----------------------------- VA 

Rullering av handl-
lingsprograrnnet 
for friluftsliv VA 

Fordeling av til-
skudd til fri-
luftsformål 1987 

Ferdigstillelse av 
plan for Nordre VA 
SandØy (ikke 
utsendt) 

Illustrering av 
brosjyre 
Nordisk prosjekt VA 

Prograrrrnet er fulgt opp. 



BILAG 



PERSONALE VED MILJØVERNAVDELIN3EN 1987. 

Administrasjon. 

Inge Eikland 
Ingrunn NØrgaard 
FrØydis Torjussen 
Inger-Karin Dalbye 
Gunn Evy Dahl Olsen 
Vivi Tande 

Forurensning. 

Per Arild Sinonsen 
Knut Fløgstad 
Håkon Mikarlsen 
Vidar Lindblad 
Per Valner 

Naturvern og friluftsliv. 

Bjøm Strandli 
ottar Krohn 
Vidar Asheirn 

Viltforvaltning. 

Vidar Hol the 
Asmund Fjellbakk 

Fiskeforvaltning. 

Asbjørn VØllestad 
Per Berglund 

Laooratoriet. 

Erik Skaane 
Jorunn Bysveen Larsen 
Wenche Jordfall 
Borghild M:::>en 
Reidun SØrlie 

MiljØVernleder 
Førstesekretær 
Førstesekretær 
Førstekontorfullmektig 
Førstekontorfullmektig 
Førstekontorfullmektig 

Fylkesingeniør 
Avdelingsingeniør 
Avdelingsingeniør 
AvdelingsingeniØr 
Avdelingsingeniør 

Naturverninspekstør 
Naturvernkonsulent 
Naturvernkonsulent 

Viltkonsulent 
Viltkonsulent fra 1/10-87 

Fiskerikonsulent 
Fiskerikonsulent fra 1/4-87 

Laboratorieleder 
Avdelingsingeniør 
Ingeniør til 1/5-87 
Ingeniør fra 11/5-87 
Ingeniør fra 20/7-87 



INNSJØER I ØSTFDLD - pH UIVIKLI~ 

LOKALITET KALKET 1975 1982 1986 

VANSJØ-HOBØLVASSDRAGET 

V l LAN:;EN (AKERSHUS ) 6,7 
V2 VÅGYANNF:r( AKERSHUS) 6,8 
V3 MJÆR 6, 8 
V4 RÆRETJERN 5,1 6,5 6,0 
VS VANSJØ 7,0 7,0 
V6 BRØNNERØDT JERN 5,2 6,9 
V7 BJØRNERØDVANN 6,5 7 , 1 -
V8 FLESJØVANN 6,1 6,7 
V9 SÆBYVANNF:r 6,3 6,5 
V!O BERGSJQ'JrJERN 4,3 5,3 
Vll RUSVIKI'JERN 4,7 4,4 

GI..C:lvMA-VASSDRAGET 
-

Gl LYSERN 6,0 7 , 1 
G2 ØYERN 7,2 
G3 MÅSTADTJERN 6,1 6,4 
G4 GREFSLIVANNET 6,0 6,8 6,8 
GS SKTNNERUDTJERN 5,7 6,5 
G6 L YNDEBYVANNET 6,1 6,6 
G7 STEINSVANNET 4,8 6,1 
G8 ER TEV ANNET 4,8 5,1 
G9 KULE.VANNET 5,6 6,8 
GlO HONNJN:;EN" X 5,1 5,5 5,3 
Gll KROKVANN 5,2 5,2 
Gl2 BERGATJERN 4,5 5,5 
Gl3 GLCM'.IJA 6,7 
Gl4 ISEBAKKEI'JERN 4,8 5,3 5,5 
Gl5 SKINNERFLO 7,4 
Gl6 VISTERFLO 7,1 
G17 RORREDALSVANNET 7,4 
Gl8 VES'IVANNET 6,9 7,3 
G19 TUNEVANNET 6,7 7,2 
G20 GLEN3SHØLEN 7,4 
G21 ISESJØ 5,7 6,7 
G22 KJENNERTJERN 6,3 7,4 
G23 'IVETEVANNET 4,9 6,4 5,4 
G24 BØRTEVANNET 5,1 6,5 
G25 LAN:;EN 6,3 6,7 
G26 ERTEVANNET 6,8 7,1 
G27 RØRVANNET 5,8 6,7 
G28 KOLBJØRNSVIKSJØEN 4,5 7,1 6,6 
G29 KLØSA X 4,6 6, 3 
G30 HOLMEr JERN 6,2 6,3 
G31 ØVRE SANDVANN 4,4 5,5 
G32 SKJEKLESJØEN 6,1 6,6 
G33 STIKSVANNET 5,5 6, 8 
G34 BERGSJØEN 5,8 7,0 
G35 KORSE'IVANNET 5,6 6,4 5,9 
G36 KJØLASJØEN 6,3 6,5 6,3 
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LOKALITET KALKET 1975 1982 1986 

INNSJØER SG1 
DRENERER TIL HAVET 

Kl BOTNERTJERN 6, 9 
K2 KJENNEETJERN 6,8 
K3 ULVEDALEN 7,5 
K4 FDSSEDAM'1EN 6, 9 
KS FDLKEVANN X 4,3 6,6 
K6 ØRSJØEN X 5,3 5,4 
K7 LYSE.VANN 5,0 5,5 5,5 
KS ELGEVANN 5,1 5,5 
K9 KIRKEVANNET 6,1 6,2 ' 

KlO LAN:NANN 5,1 4,7 
Kl1 RØDSVANNET 6,5 6 .3 

HALDEN-VASSDRAGm' 

Hl BJØRKELAN3EN (AKERSHUS) 6,9 
H2 r,tGDERN 6,6 6,7 
H3 DAMVANN 4,9 5,4 
H4 HAU3ERVANN 6,4 6,5 6,5 
H5 RØDNESSJØEN 6,7 6,9 
H6 HUEVANN 5,7 4,7 
H7 BR'liTJERN 5,9 6,8 
H8 HELGETJERN 6,8 7,1 
H9 GJØLSJØEN 6,8 7,1 
H10 GRASTJERN 6,7 
Hll ØYMARKSJØEN 6,9 7,1 
Hl2 SKINNARBUI'JERN 6,8 
Hl3 LAN3ETJERN 4,0 6,9 6,5 
H14 KILESJØEN 6,7 
H15 AREMARKSJØEN 6,4 6,8 
Hl6 FISKELØS 6,0 6,2 
Hl7 BUNESSJØEN 4,7 6,3 
H18 KROKVANNET 4,9 5,2 
H19 HOLE.VANNET 5,0 5,2 
H20 FEMSJØEN 6,4 7,0 
H21 ASPERN 6,7 6,8 
H22 URDE.VANNET 6,3 6,3 
H23 STA!'KÆBAATTJERNET 4,8 5,8 
H24 BREIDTJERN 4,3 4,8 4,8 
H25 REMNE 4,3 4,8 
H26 TROLLNEST JERNET 5,1 5,1 
H27 STORE ERTE.VANN 5,3 5,2 5,2 
H28 NYBØLTJERN 5,0 5,3 
H29 KULETJERN 5,7 6,0 
H30 HOLVANN 4,8 4,7 4, 9 
H31 LI LLE ERTE.VANN 6,3 7,1 



LOKAL I TEr KALKET 1975 1982 1986 

INNSJØER SCM 
DRENERER TIL SVERIGE 

Sl STORE LYSERN 5,5 
S2 SUNDVANNEI' 4,8 5,2 
S3 STAN:ÆRR.ar 4, 7 5,3 5 ,8 
S4 VOR'I'UI'GEN' 5,4 5 , 4 5,3 
S5 RQ'.MSJØEN 6,2 6,1 
S6 ERTEVANN 5,1 5,1 5,1 
S7 IJIJIGIJANN X 5,1 5,4 -
S8 ÅI<EVANN X 6,3 
S9 ULVEVANNEI' X 6,0 6,7 
SlO LEDEN3TJERN 6,3 6,8 
Sll STIKLETJERN 7,2 6,5 
Sl2 STORA LE 6,3 
Sl3 KROKTJERN 6,1 6,4 
Sl4 KOLLERØDTJERN 5,8 5,8 6 . 0 
S15 NJRDRE BOKSJØ X 4 , 7 4,9 
Sl6 SØNDRE BOKSJØ X 4,8 6,1 
Sl7 STEINSLUNDTJERN 5 , 0 4,9 
Sl8 NJRDRE KORNSJØ X 5,1 6,5 
Sl9 LAN3TJERN 6,2 6,9 

1975: DATA ER HENI'EI' FRA: IR 77/80 "SURE VATN 00 I NNLNIDSFISKEI' I f\.'ORGE". 

1982: DATA HENI'EI' FRA: VANNATLAS (MILJØVERNAVDELI~) 

1986: DATA HENl'ET FRA: 1000 SJØERS UNDERS. 1986 
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