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Er Oslofjorden syk?

• Oslofjorden lider av langvarig 
overfiske, grumsete flomvann 
og høy temperatur. Pasienten 
lever, men den trenger ny 
behandling. Kronikk fra to forskere 

fra HI Flødevigen



Oksygenmangel dreper

• Vi slipper ut altfor 
mye nitrogen i Ytre Oslofjord

• Kraftig nitrogenøking i Ytre 
Oslofjord på 30 år. Femdobling på 
150 år, og det er Norge selv som 
forurenser. Strakstiltak trengs, ifølge 

rapport. Juni 2021



Men var ikke problemene løst?!?

• Veas startet opp 
renseanlegget sitt i 1982 og 
ved slutten av 1980-tallet ble 
det oppnådd 97 prosent 
fosforfjerning som snitt over 
året.



Økologisk kollaps?

Ålegress med god vannkvalitet og overgrodd med trådalge. Foto: Niva 



JANUAR 2022: 23 ordførerne krever 
at staten må ta 25% av 

investeringskostnadene på nye 
nitrogenrenseanlegg.

Brevet er signert av samtlige 
ordførere, fylkesordførere og 

byrådsledere rundt Oslofjorden. 



Livet i Oslofjorden kveles av avføring. 

• – Jeg synes det er helt utrolig at det 
ikke er nitrogenrensing. Man bruker 
enorme summer på å samle 
avløpsvannet på et sted, men så 
renser man den ikke. Det er helt 
utrolig merkelig, sier Andre 
Staalstrøm (NIVA) oppgitt.



I de største renseanleggene

• i ytre Oslofjord burde det 
investeres i nitrogenrensing, sier 
han og ramser opp steder som 
Sarpsborg, Fredrikstad, 
Porsgrunn, Tønsberg og 
Drammensfjorden.



Norge ligger 30 år etter EU

Helt siden 1992 har det i EU - og dermed 
også Danmark og Sverige - blitt stilt 
strenge krav til rensing av nitrogen på 
store og mellomstore avløpsanlegg. I 
Norge er det over 400 anlegg som ikke 
renser kloakken for nitrogen, 
ifølge NIVA-forsker André Staalstrøm.

https://www.dagbladet.no/nyheter/vi-pisser-ihjel-oslofjorden/74974628
https://www.niva.no/Ansatte/andre-staalstrom




Indre fjorden



1985-2015



Tilførsel av nitrogen 
og fosfor må reduseres



Problemene starter ikke
rett ved fjorden



Problemene starter 
ikke ved fjorden

Siden 90-tallet har avrenningen 

fra jordbruket økt med 20%

Regner det her …  

ender vannet i Oslofjorden



Fordeling utslipp næringssalter til 
fjorden via Glomma

• 39 % kommer fra landbruket

• 26 % fra avløp byer og 
tettsteder

• 3 % fra industri

Resten stammer fra såkalte 
«naturlige kilder»



fosfor

• Jordbruket er den største enkeltkilden for 
tilførsler av fosfor til Ytre Oslofjord i 2020, 
med 37 % av de totale tilførslene. Deretter 
fulgte befolkning (kloakkavløp) med 26 %, 
naturlig avrenning fra utmark med 21 % og 
industri med 11 %. 

• Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 -
Årsrapport 2021 (unit.no)

https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/handle/11250/3050967/7820-2023.pdf?sequence=1
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/handle/11250/3050967/7820-2023.pdf?sequence=1


Hva kan landbruk mm gjøre

• Kantsoner som fanger opp overskudd av 
næringssalter

• Kutte ut høstpløying

• Bruke fangvekster

• Bedre gjødselplanlegging

• Ny og bedre gjødselvareforskrift



Styremedlem i Akershus 
Bondelag, Terje Romsaas

• Det er store arealer med korn og gras 
som blir berørt av dette. Det er viktig at 
ikke disse kravene blir så strenge at det 
går utover matproduksjonen. Det er 
også nedfelt i Hurdalsplattformen at 
selvforsyningen skal opp på 50%.

• Vi må redde Oslofjorden, men vi må også 
produsere mest mulig mat! - Norges Bondelag 
(bondelaget.no)

https://www.bondelaget.no/akershus/nyheter/vi-ma-redde-oslofjorden-men-vi-ma-ogsa-produsere-mest-mulig-mat
https://www.bondelaget.no/akershus/nyheter/vi-ma-redde-oslofjorden-men-vi-ma-ogsa-produsere-mest-mulig-mat
https://www.bondelaget.no/akershus/nyheter/vi-ma-redde-oslofjorden-men-vi-ma-ogsa-produsere-mest-mulig-mat


Definisjon kantsoner mm

• Vassdrag skal ha vegetasjonssone 2m + buffersone 6m. Fra 
forskriften: Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar 
avrenning fra fulldyrka jord.

•

• Buffersone er definert slik: 
• Buffersone: Varig vegetasjon langs vassdrag (eng i omløp, busker 

eller trær), med minst 6 meters bredde, eller areal i stubb med minst 
20 meters bredde (i tidsrommet etter innhøsting til våronn året etter). 
Buffersonen kommer i tillegg til kravet om 2 meter vegetasjonssone 
i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket.

•

• Et enkelt regnestykke skulle tilsi at 2m + 6m = 8m. 
•

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fforskrift%2F2014-12-19-1817&data=05%7C01%7C%7C4af23c9a28704bc32c1508db0eab00d3%7C52ca5bb9bfe94d4bb98d09818c6295e5%7C0%7C0%7C638119899849876212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4mjXrTm%2BlTerWj4i8eD8YDivE0TDxmxwIwmqJPNBcgU%3D&reserved=0


Hva hendte da Bærum kommune ville 
utvide kantsoner til 10 meter

• Statsforvalteren:Vi fremmer 
innsigelse til kommuneplanbestem.

• § 13.6 så langt det gjelder kravene 
til minimum 10 meters kantsone, 
flersjiktet vegetasjonssone samt 
utforming og vegetasjonsvalg i 
kantsonen.



Organisk stoff i elver og vann nær 
Oslofjorden



Temperaturen i Norge 1900-2020



Nedbør i Norge 1900-2020



Utfordringene



Klimaendringene 1840-2014



Maksimal nedbør på en time



Antall ganger med mer enn 4 mm 
nedbør på en time



200 års nedbøren



63 tiltak for å redde
fjorden og 
friluftslivet

• Vern av helheten i naturmiljøet i og ved 
Oslofjorden

• Sikre nye områder for allmennheten

• En bedre forvaltning av dagens 
friluftsarealer

• Fremme god friluftskultur og inspirere til 
friluftsliv



Hva kan vi gjøre?

Engasjere flest mulig for fjorden. 
Folkeforskning
Få kommuner til å samarbeide om store, gode 
og effektive renseanlegg
Få ned utslippene fra innlandet og landbruk
Frede torsken 100 %
Slutt på lysfiske etter brisling
Store fredningsområder



Hva kan folket rundt Oslofjorden bidra 
med?

Lage renere havner og opplagsplasser
Bidra til å stoppe spøkelsesfiske
Har du en hsage, en tomt eller bor på et 
gårdsbruk kan du bidra til at mindre 
næringssalter når fjorden!
Hindre utslipp av miljøgifter
Sørge for at torsken fredes 100 %
Få slutt på lysfiske etter brisling
Støtte store fredningsområder



Kan vi finne Oslofjordens plasthval?

•512 185



Antall ryddere i åren etterpå!



Alle som fiskar har ei plikt til å drive fiske på ein
slik måte at tap av reiskap kan unngåast.
Mister ein likevel reiskap skal eigaren prøve å 
sokne etter den og melde tap dersom reiskapen
ikkje kan bergast.



Hvordan melde mistet redskap.

• Du må ha opprettet en brukerprofil.

1.Trykk på Meld mistet redskap.

2.Naviger i kartet til posisjon hvor du 
mistet redskapet.

3.Trykk inn dato for tapet.

4.Velg redskapet du har mistet, 

• Fritidsfiskeappen (fiskeridir.no)

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-og-funnen-reiskap


Hva skjer dersom du ikke melder fra?

• Redskapen dreper fisk, hummer 
og annet i mange tiår.

• Hvis tap av redskapen ikke er 
anmeldt og den gjennfisnnes står 
du ansvarlig – og kan få straff.



Hvor mange her har hørt om gullvann?

•Også kalt «den 
ukronede 
dronningen i 
gjødselarsenalet»





Urin er rik på nitrogen, 

• Faktisk er urinen fra én person i løpet 
av et år nok til å gjødsle 100-350 
kvadratmeter dyrket mark. I hagen din 
kan du beregne en-to liter per 
kvadratmeter. Særlig utpå 
forsommeren, når veksten er godt i 
gang, kan mange planter trenge ekstra 
påfyll.



Organisasjoner som per 1.3. 23 er med 
i oppstart Nettverk for Oslofjorden

• Bellona

• DNT - Den norske turistforening

• Greenpeace

• Naturvernforbundet

• FNF - Forum for natur og Friluftsliv (FNF er en 
paraplyorganisasjon for fem friluftsorganisasjoner)

• Forbundet Kysten

• Natur og ungdom

• Norges Dykkerforbund



• Norges Jeger og Fiskerforbund
• Norges Padlerforbund
• Sabima (paraplyorganisasjon for ni organisasjoner 

som arbeider for biomangfold og miljø), 
• WWF
• Oslofjordens friluftsråd 
• Norsk Friluftsliv (en paraplyorganisasjon for seks 

organisasjoner som har rundt 700 000 
medlemmer)

• Norges seilerforbund



Hva har skjedd med torsken?



Økologisk kollaps? 

Antall voksne torsk fanget i nottrekk. 

Kilde: Havforskningsinstituttet, Flødevigen



NTB melding: 14 januar 2019:

Uvanlig torskedød i Indre 
Oslofjord i desember 
2018





Hva med giftstoffer?









Hummerfredningen på Nesodden



Kreditt foto, figurer mm foredrag

• Hartvig Christie NIVA

• Mats Walday NIVA

• Frederik Myhre WWF/WWF

• Havforskningsinstituttet

• NTB

• NIVA

• Marinreparatørene

• NRK
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