
 
 

 

 

 

REFERAT MØTE 1/2020 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA 

Tid: Tirsdag 13. oktober 2020 kl. 09.30-14.00 
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset i Askim 

 
Til stede: 
Til stede: Reidar Kaabbel (Våler, leder), Hans Martin Enger (Nordre Follo), Kathrine Hestø Hansen 
(Indre Østfold), Tom Anders Ludvigsen (Vestby), Tor Petter Ekroll (Moss), Ann May Noomi 
Martinsen (Viken fylkeskommune), Håvard Hornnæs og Otto Galleberg (Fylkesmannen i Oslo og 
Viken)  
 
Forfall: Ola Nordal (Ås), Hans Kristian Ranaas (Frogn), Hans Kristian Solberg (Enebakk), Erling Ek 
Iversen (Råde), Ola Rosing Eide (Statens vegvesen) og Odd-Arne Haarseth (NVE Region Øst). 
 
 
Observatører: Knut Edgar Berger (Akershus bondelag) 
 
Andre inviterte: Sigrid Haande (NIVA) sak 2c, Helene Gabestad (Viken fylkeskommune), Carl Einar 
Amundsen (Forsvarsbygg) sak 2d 
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1. Referat fra møte 2-2019 

Referatet var vedlagt innkallingen. 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes 

 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

2. Orienteringssaker 

 

a) Presentasjon av deltagere i vannområdeutvalget Morsa  

Presentasjonsrunde av deltagere og observatører til vannområdeutvalget ble gjennomført.   

 

Tor Petter Ekroll (varaordfører) skal være fast representant fra Moss. Ordfører skal være vara. 

Viken fylkeskommune ønsker å få inn administrativ representant som observatør/politikerstøtte. 

 

b) Presentasjon av vannområde Morsa, vannregion Innlandet og Viken og arbeidet etter 

vannforskriften - Vedlegg 

Helene Gabestad fra Viken fylkeskommune orienterte om arbeidet etter vannforskriften og 

Vannregion Innlandet og Viken. 

Carina Rossebø Isdahl og Reidar Kaabbel orienterte om arbeidet i vannområde Morsa. 

Presentasjonene er vedlagt.  

 

c) Overvåkingsresultater 2019 og så langt i 2020 - Vedlegg 

Sigrid Haande, seniorforsker hos NIVA, ga oss en orientering om resultater fra 

vassdragsovervåkningen, både fjorårets og foreløpige vurderinger av sommerens resultater. 

Presentasjonen og faktaark med resultater fra overvåkningen fra 2019 følger vedlagt. 

 

 

 



d) PFAS i Vansjø - Vedlegg 

Mattilsynet har i 2020 gått ut med advarsel om å spise fisk fra Vansjø på grunn av høye verdier av 

PFAS. PFAS-forbindelser er en samlebetegnelse for ca 4000 forskjellige fluorforbindesler. En av 

forbindelsene er PFOS (perfluoroktylsulfonat): som tidligere ble benyttet i brannskum, 

impregnering, og elektronikk. 

 

Carl Einar Amundsen, seniorrådgiver grunn- og vannforurensning hos forsvarsbygg, orienterte 

om situasjonen med PFAS i Vansjø, herunder gjennomførte og planlagte tiltak fra Forsvarsbygg 

sin side, samt nye fiskeundersøkelser sommer/høst 2020. 

 

Presentasjonen er vedlagt.  

 

e) Prosess – oppdaterte vannforvaltningsplaner med tiltaksprogrammer 

Ved utgangen av 2021 skal det foreligge oppdaterte og forbedrede regionale 

vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram, som skal gjennomføres i de seks årene 2022 - 2027. 

Det er utarbeidet en nasjonal framdriftsplan (rammeplan) som viser fasene i arbeidet for årene 

2018 - 2021.  

En viktig del av arbeidet med å utarbeide vannforvaltningsplaner med tiltaksprogrammer, er at 

sektorene skal melde inn nødvendige tiltak de skal gjennomføre i perioden, slik at miljømålene i 

vassdragene våre kan nås. Tiltakene skal meldes inn på hver enkelt «vannforekomst», og skal 

registreres inn i en nasjonal database «Vann-nett».  

 

Det har blitt avholdt samarbeidsmøter med statlige sektormyndigheter, der også vannområdene, 

Fylkesmannen og fylkeskommunen har deltatt. Statlige sektormyndigheter registrerer selv inn 

tiltakene i vann-nett. 

Kommunene er viktige sektormyndigheter for tiltak som påvirker vassdragene våre. 

Vannområdet har hatt en tett dialog med kommunene i denne prosessen, og har registrert inn 

tiltakene kommunene har ønsket i vann-nett. I temagruppe landbruk har vi gått gjennom og blitt 

enige om hvilket tiltaksnivå vi ønsker skal ligge inne på vannforekomster i Morsa med 

landbrukspåvirkning.  

For avløpstiltakene har det vært en prosess mot hver enkelt kommune, der kommunen har meldt 

fra til vannområdet hvilke avløpstiltak og andre miljøtiltak de vil legge inn på hver enkelt 

vannforekomst i kommunen. Vannområdet har deretter registrert dette inn i databasen vann-

nett.   

Databasen vann-nett finnes på denne nettadressen https://vann-nett.no/portal/#/mainmap. Her 

kan man gå inn i kartet og få opp oversikt over blant annet påvirkninger, tilstand og registrerte 

tiltak på vannforekomstene. 

På grunn av korona-situasjonen har fremdriftsplanen for utarbeidelse av planene blitt noe utsatt. 

Planlagt høring for oppdaterte vannforvaltningsplaner med tiltaksprogrammer er nå fra  

1. februar-31. mai 2021. Det er planlagt en høringskonferanse (nasjonal vannmiljøkonferanse) i 

forbindelse med høringen. Daglig leder for Morsa kan bistå kommunene i å utarbeide 

saksfremlegg i forbindelse med høring av plandokumentene. 

https://vann-nett.no/portal/#/mainmap


f) Regionale miljøkrav i landbruket og nye erosjonsrisikoklasser 

Miljøtiltak i landbruket er svært viktig for å bedre vannkvaliteten i vassdragene våre. Et av de 

viktigste miljøtiltakene i landbruket, er redusert jordarbeiding om høsten, noe som vil si at 

åkeren ligger med plantedekke over vinteren i stedet for at den pløyes på høsten. Plantedekke 

gir bedre beskyttelse for jorda slik at ikke verdifull matjord eroderer ut i vassdragene. 

 

Det er utarbeidet nasjonale erosjonsrisikokart for alle jordbruksarealer, og i dag er inndelingen i 4 

ulike klasser, der klasse 4 er arealer med høyest erosjonsrisiko. Det er nå en prosess med å 

utarbeide nye erosjonsrisikokart. De nye erosjonsrisikokartene er ikke offentlig tilgjengelige 

ennå, men for Morsa sin del vil de nye kartene sannsynligvis gi mindre arealer i de to høyeste 

erosjonsrisikoklassene (3 og 4). Ny inndeling vil sannsynligvis bli iverksatt fra 2021. 

Vannområde Morsa omfattes av forskrifter om regionale miljøkrav i landbruket. Slik forskriftene 

er per i dag er det blant annet krav til at arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko 

(erosjonsrisikoklasse 3 og 4) ikke skal jordarbeides om høsten. Ny forskrift om regionale miljøkrav 

er under utarbeidelse, og vil bli gjeldende fra vekstsesongen 2021. Også her legges det opp til at 

det ikke er tillatt med jordarbeiding i erosjonsrisikoklasse 3 og 4 i Vansjø-Hobølvassdraget, samt i 

arealer med avrenning til kysten innenfor Morsa i Moss og Råde.  

 

Dersom det stemmer at det i ny erosjonsrisikoklasse-inndeling er mindre arealer som faller inn 

under klasse 3 og 4, vil dette kunne medføre at det er mindre arealer innenfor vassdraget som 

omhandles av krav til redusert jordarbeiding. Vi er langt fra målene om å oppnå god økologisk 

tilstand i vassdragene våre, og det er svært viktig at tiltaksgjennomføringen i landbruket ikke går 

ytterligere ned. Her har vi allerede fått en alvorlig nedgang i tiltaksgjennomføring da den såkalte 

«40/60-regelen» opphørte fra 2013. For å oppnå miljømålene er det heller et behov for en 

økning av tiltaksgjennomføringen.  

Vannområde Morsa ønsker derfor å følge opp mot myndighetene, og være pådriver for at det tas 

hensyn til endringer i erosjonsrisikokartene ved fastsettelse av ny forskrift for regionale 

miljøkrav, slik at ikke tiltaksgjennomføringen i Morsa blir ytterligere redusert.  

 

g) Seminar – vannforvaltning inn i kommunale planer  

Vannområdene Morsa, Glomma sør, Haldenvassdraget og Øyeren arrangerer et felles seminar 

for sine kommuner om temaet «Vannforvaltning inn i kommunalt plansystem». Seminaret skulle 

vært avholdt 21. april 2020, men er utsatt til 10. november 2020. Målgruppe for seminaret er 

kommunenes planavdelinger, VA/ kommunalteknikk, landbruk og miljø, samt politikere.  

Seminaret vil bli avholdt over Teams.  

 

 

h) Morsa-midler 

Vannområde Morsa fikk i 2003 bevilget kr. 5.000.000 kr fra Husbanken til å etablere en 

tilskuddsordning for husstander som ikke hadde økonomi til å etterfølge pålegg fra kommunen 

om å oppgradere avløpsløsningen sin. Ordningen var i drift noen år, før den ble lagt ned på grunn 



av lite behov. Vannområdet har gjeninnført ordningen med de resterende midlene, kr 

4.575.784,- per 31.12.2018.  

Det er utarbeidet retningslinjer for ordningen som er vedtatt av alle kommunene i Morsa. 

Kommunene har formidlet informasjon om ordningen til innbyggerne sine, og det er til nå 

gjennomført tre søknadsrunder.  

Til nå har ni søkere fått innvilget søknad om finansiering av oppgradering av avløpsløsning, og det 

er utbetalt/holdt av til sammen kr. 2.282.748,- til de innkomne søknaden. Dette beløpet er 

inkludert 10 % ekstra i forhold til tildelt for å kunne dekke opp eventuelle uforutsette 

merkostnader. Gjenstående beløp i potten til Morsa-midler er dermed omtrent 2,3 mill kr.  

Temagruppe Morsa-midler fastslo på møtet 15. juni 2020 at neste søknadsfrist vil bli 1. desember 

2020. Kommunene melder tilbake at de opplever ordningen som positiv. 

 

i) Prosjekt treplanting 
 

Våler kommune gjennomførte flere større treplantingsprosjekter langs vassdrag i perioden 2001-
2006. I 2017-2018 ble resultatet av disse treplantingene undersøkt av NIBIO i samarbeid med 
Morsa og Våler kommune. Resultatet av undersøkelsene er sammenfattet i rapporten 
«Treplanting langs vann i jordbruksområde», som ble presentert for vannområdeutvalget på 
møte 1-2018. Funnene ved undersøkelsene var svært positive, både med tanke på grunneiers 
opplevelse av beplantningen, biologisk mangfold, avrenning til vassdrag og landskap m.m.  
 
Med bakgrunn i de svært positive funnene, satte Morsa i 2019 i gang et nytt 
treplantningsprosjekt i samarbeid med landbrukskontorene. 1900 treplanter satt ut langs 
vassdragene, hvorav 1500 i Hobøl, 200 i Våler og 200 i Rygge. Vannområde Morsa har dekket 
innkjøp av planter. Utgifter til selve utplantingen ble dekket av kommunenes SMIL-midler.  
 
Høsten 2019 ble nabovannområdene invitert på studietur til Morsa for å hente erfaringer og se 
på områder der vi har plantet ut kantvegetasjon.  
 
Vannområde Morsa ønsker å videreføre prosjektet med ytterligere beplantinger i 2020 og 2021. 
Vi har tatt opp en bestilling på planter i samarbeid med nabovannområdene. Vi ønsker fortsatt å 
dekke utgiftene for treplanter til grunneiere som ønsker å etablere kantvegetasjon. 
Landbrukskontorene vil være pådrivere ovenfor grunneiere for å få til beplantninger.   
 
Naturlige vegetasjonssoner langs vassdrag er positivt på mange måter, blant annet: 
- Vegetasjonen armerer jorda, og kan redusere utglidninger, erosjon og ras 
- Vegetasjonen tar opp og binder næringsstoffer 
- Positivt for biologisk mangfold, som fugl, pollinerende insekter, fisk og andre dyr som trives 

langs vassdragene 
- Landskapselement 
- Klima 

 
 

j) Overvåking av bunndyr og begroingsalger i vannområde Morsa  
Overvåkning av biologiske parametere (bunndyr og begroingsalger) i bekker og elver 
gjennomføres i Morsa hvert 3. år, i henhold til krav i Vannforskriften. Hvilken artssammensetning 
man finner for bunndyr og begroingsalger kan fortelle mye om tilstanden i vassdragene våre.  
I løpet av 2020 skal det gjennomføres bunndyrundersøkelser av 40 lokaliteter og undersøkelser 
av begroingsalger på 37 lokaliteter i Morsa. Lokalitetene er valgt ut i samarbeid med 



Fylkesmannen og kommunene. Det er innhentet tilbud fra ulike aktører for oppdragene, og det 
er inngått avtale med Norconsult. Norconsult ble valgt til begge tjenestene da de tilbød lavest 
pris, samtidig som de ble vurdert til å ha god faglig kompetanse.  
 

 
k) Rapportering fra NJFF – midler barn og unge  
NJFF avdeling Østfold fikk i 2019 tildelt kr 60.000,- fra vannområdeutvalget Morsa, som støtte til 
arbeidet med barn og unge. Det var planlagt overnattingstur for skoleklasser i Vansjø i mai 2020, 
men dette måtte utsettes pga covid-19. Opplegget er derfor utsatt.   
 
 
l) Morsa-jubileum 
Morsa-prosjektet ble etablert i 1999, og det ble i møte 1-2019 fastsatt at vannområde Morsa 

skulle avholde en jubileumskonferanse i 2020. På grunn av situasjonen med Covid-19 blir 

jubileumskonferansen utsatt til 2021.  

Vi har søkt Miljødirektoratet om støtte til å arrangere konferanse, og har fått innvilget kr 80.000,- 

til dette. Det er søkt om utsatt frist til ut 2021 for bruk av midlene. I tillegg har vannområde 

Morsa holdt av kr. 150.000,- av egne midler til jubileumskonferanse.  

 

m) Mandat for vannområde Morsa  
Vannområdeutvalget Morsa vedtok mandat for Morsa på møte 2-2019. Oppdatert mandat vil 

sendes ut til kommune for vedtak/orientering sammen med saker om finansiering av videre drift 

og overvåking av vannområde Morsa. Se sak 5 og 6. 

 

n) Vannområde Morsa - rolle inn i klima og landbruk 
I møte 2-2019 ble det vedtatt at vannområde Morsa skal utrede mulighet og behov for at 

vannområdet har en rolle for klimatilpasninger i landbruket. Vi er nå i dialog med klimasmart 

landbruk i regi av Fylkeskommunen for å se på muligheter for å dra nytte av hverandre.  

 

o) Elvemusling i Hobølelva  
Det er i 2019 og 2020 gjennomført kartlegging av elvemusling i de øvre delene av Hobøleleva, i 

regi av Fylkesmannen. Elvemuslingen er en rødlistet art som Norge har et spesielt ansvar for 

internasjonalt.  

 

Elvemuslingen er avhengig av ørret eller laks for å kunne formere seg, siden larvestadiet til 

muslingene lever som parasitt på enten laks- eller ørretunger de første månedene. Muslingene er 

også avhengig av god vannkvalitet. 

Ved kartleggingene har vi funnet en levedyktig bestand med en god blanding av små og store 

muslinger. Dette betyr at det er svært god rekruttering i bestanden. For 20 år siden ble det ikke 

funnet rekruttering for elvemuslingen i Hobølelva. Dette betyr at tiltakene i vassdragene våre har 

hatt god effekt. 

For å lese mer om elvemuslingen, se brosjyre. 

 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/79a9fd4a5f2d42ef816d1afd778d78ce/elvemusling-utgave-2019.pdf


p) Krepsepest 
I 2020 skal det gjennomføres undersøkelser ev edelkreps/signalkreps i regi av Fylkesmannen. Det 

skal fiskes etter kreps i 13 lokaliteter. Målsetningen med undersøkelsen er å se hvor langt 

krepsepesten har kommet i vassdraget og å få en oversikt over bestandene. 

Mattilsynet vil følge opp overvåkingen av pestsituasjonen via en eDNA av krepsepesten og 

signalkreps. Det er ikke funnet spor av signalkreps i vassdraget ennå. 

 

Det er viktig med god informasjon ut til innbyggere om krepsepest, for å hindre spredning 

oppover i vassdraget og til nye vassdrag uten krepsepest. 

 

3. Valg av leder, nestleder og representant til arbeidsutvalget 
 
Vannområdeutvalget skal velge leder, nestleder og representant til arbeidsutvalget for 
valgperioden.  
 
Valgt styreleder vil representere kommunene i vannområde Morsa i vannregionutvalget. 
 
Forslag til vedtak: 
For perioden 2020-2023 velges … til leder for vannområdeutvalget Morsa og ….. til nestleder. 
….…. velges til representant til arbeidsutvalget i tillegg til leder og nestleder.  
 
Vedtak:  
For perioden 2020-2023 velges Reidar Kaabbel til leder for vannområdeutvalget Morsa og Tom 
Anders Ludvigsen til nestleder. Kathrine Hestø Hansen velges til representant til arbeidsutvalget i 
tillegg til leder og nestleder.  
 
 

4. Årsmelding og regnskap 2019 – vedlegg 
 
Regnskap for 2019 er godkjent av regnskapsfører, og er oversendt til revisor.  Økonomien til 
Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende. 
 
Vannområdet fikk tildelt kr. 237.500,- fra Miljødirektoratet via Vannregionmyndigheten. Østfold 
fylkeskommune bidro med kr. 195.106,- til drift av Morsa i 2019, samt kr. 50.000,- i midler til 
støtte til informasjon og kommunikasjon. Akershus fylkeskommune bidro med kr. 115.000,-.  
Ordinære inntekter fra kommunene er i henhold til budsjett, mens renteinntekter og tildelinger 
fra fylkeskommunene ble høyere enn budsjettert. 
 
Vannområdet ble i 2017 innvilget kr 64.000 fra Fylkesmannen i Østfold til å gjennomføre 
vannmiljørådgivning i landbruket. Prosjektet ble sluttutbetalt fra Morsa i 2018. Midlene  
(kr. 61.024,-) ble innbetalt til Morsa fra Fylkesmannen i 2019.  
 
Vannområdet fikk i 2018 tildelt kr 260.000,- fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et prosjekt 
om fordrøyningsdammer i samarbeid med vannområdene Glomma sør, Haldenvassdraget og 
Øyeren. Prosjektet er ferdigstilt og sluttutbetalt i 2019.  
 
Vannområde Morsa har fått tildelt midler fra Fylkesmannen til overvåkning i tillegg til 
innbetalinger fra kommunene. Overskudd er avsatt på overvåkningsfond. 
 
Vannområde Morsa fikk i 2017 overført kr. 4.575.784,- fra Rygge kommune. Dette er midler 
Morsa-prosjektet fikk tildelt fra Husbanken i 2003 for å etablere en støtteordning til husstander 



med vanskelig økonomi, som var pålagt å oppgradere avløpsløsningen sin. Det ble i 2018 
utarbeidet og startet prosess for vedtak av retningslinjer for ordningen. Første søknadsrunde for 
innbyggere i Morsa ble gjennomført i 2019, og det ble utbetalt kr. 300.000,- til Morsa-kommuner 
for videre utbetaling til innvilgede søknader.  
 
Driftsfondet ble tilført kr 788.510,- i 2019, og hadde en saldo på kr 3.994.391,99 per 31.12.2019.  
 
Regnskap, vedtatt budsjett og årsmelding for 2019 følger vedlagt. Revisors beretning ettersendes 
når denne er klar.  
 
Som vedlegg til årsmeldingen skal det også følge rapportering for årsplan 2019. Rapportering er 
vedlagt.  
 

Forslag til vedtak: Vannområdeutvalget godkjenner regnskap og årsmelding for 2019.  
Årsmeldingen sendes til Miljødirektoratet, kommunene, fylkeskommunen, Fylkesmannen og 
øvrige partnere i pdf-versjon.   
 

Vedtak: Vannområdeutvalget godkjenner regnskap og årsmelding for 2019.  Årsmeldingen 
sendes til Miljødirektoratet, kommunene, fylkeskommunen, Fylkesmannen og øvrige partnere i 
pdf-versjon.   
 
 

5. Budsjett for 2021 
 
Forslag til budsjett for Vannområde Morsa i 2021 er satt opp nedenfor. Det skal egentlig foretas 
en årlig indeksregulering på 3,5 % av innbetalingene fra kommunene til både drift og overvåkning 
av Morsa. Da økonomien til vannområdeutvalget Morsa var god i 2020, foreslås det at 
innbetalingene fra kommunene til drift og overvåkning holdes på samme nivå i 2021 som i 2020, 
2019, 2018 og 2017, uten indeksregulering.  
 
Vi mottar også årlige tildelinger fra fylkeskommunen og Miljødirektoratet. Vi budsjetterer med 
samme nivå for bidrag fra fylkeskommune og direktorat som i 2020.  
 
Kommunene betaler også inn midler til å gjennomføre en helhetlig overvåking av vassdragene, i 
henhold til vedtak i alle kommunene for perioden 2015-2021. De årlige kostnadene til overvåking 
vil variere fra år til år basert på nivå for overvåkingen det gjeldende året, men innbetalingene fra 
kommunene holdes stabile. Vi mottar også årlig tildeling fra Fylkesmannen som bidrag til en 
helhetlig overvåking. Vi budsjetterer med en tildeling på kr 400.000,-. Inntekter og anslåtte 
overvåkingskostnader i 2021 fremkommer av budsjettforslag for overvåkning 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vannområdeutvalget Morsa, budsjettforslag drift  
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 

Inntekter   

Statlig tildeling fra miljødirektoratet via vannregionmyndigheten 230 000 230 000 

Viken fylkeskommune 228 000 228 000 

Enebakk kommune 49 591 49 591 

Indre Østfold kommune 126 315 126 315 

Våler kommune 107 602 107 602 

Moss kommune 478 124 478 124 

Råde kommune 86 081 86 081 

Nordre Follo kommune 115 088 115 088 

Vestby kommune 197 986 197 986 

Frogn kommune 99 555 99 555 

Ås kommune 94 689 94 689 

Renteinntekter/Andre inntekter 200 000 200 000 

Totale inntekter 
2 013 031 2 013 031 

Bruk av/tilført driftsfond 399 031 280 031 

Sum inntekter og bruk av driftsfond 
 
 
 
 

1 614 000 1 733 000 

Utgifter   

Administrasjonskostnader   

Lønn inkl. sos. utgifter, forsikring, etc. 1 061 000 1 100 000 

Bil/møte/telefongodtgjørelse 35 000 35 000 

Regnskap/revisjon/tjenester/kontor 120 000 200 000 

Seminarer, møter, ekskursjoner 100 000 100 000 

Utstyr PC, etc. 30 000 30 000 

Bøker, rapporter, kontormateriell 3000 3000 

Totale administrasjonsutgifter 
 
 

1 349 000 1 468 000 

Andre kostnader   

Info-tiltak 75 000 75 000 

Prosjekter i kommunene 100 000 100 000 

Honorarer innleid hjelp  30 000 30 000 

Barn og unge 60 000 60 000 

Totalt andre kostnader 265 000 265 000 

Totale utgifter 
1 614 000 1 733 000 

 

 

 

 

 



Vannområdeutvalget Morsa, budsjettforslag overvåking  
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 

Inntekter   

Anslått statlig tildeling fra Fylkesmannen 400 000 400 000 

Enebakk kommune 33 064 33 064 

Indre Østfold kommune 84 093 84 093 

Våler kommune 71 741 71 741 

Moss kommune 318 780 318 780 

Råde kommune 57 393 57 393 

Nordre Follo kommune 76 732 76 732 

Vestby kommune 132 003 132 003 

Frogn kommune 66 376 66 376 

Ås kommune 63 132 63 132 

Totale inntekter 
1 303 314 1 303 314 

Utgifter   

Anslåtte overvåkingskostnader 2020 1 550 000 1 100 000 

Bruk av/tilført overvåkingsfond - 246 686 + 203 314 

 

Forslag til vedtak: Budsjett for 2021 vedtas som foreslått. Det foretas ikke en indeksregulering av 
innbetalingene fra kommunene til drift og overvåkning i 2021, slik at disse opprettholdes på 
samme nivå som i 2017, 2018, 2019 og 2020. 
 
Vedtak: Budsjett for 2021 vedtas som foreslått. Det foretas ikke en indeksregulering av 
innbetalingene fra kommunene til drift og overvåkning i 2021, slik at disse opprettholdes på 
samme nivå som i 2017, 2018, 2019 og 2020. 
 
 

6. Årsplan for 2021 - Vedlegg 
Årsplanen er vannområdets eget dokument, og er ment å gi vannområdeutvalget en oversikt 
over de viktigste tiltaksområdene og administrative oppgaver i vannområdet. Årsplanen er 
utarbeidet i samarbeid med temagruppene. Rapportering på årsplanen vil inngå som en del av 
årsmeldingen. Forslag til årsplan for 2021 følger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak: Forslag til årsplan for vannområde Morsa 2021 vedtas 
 
Vedtak: Forslag til årsplan for vannområde Morsa 2021 vedtas. 
 
 

7. Videre drift av vannområde Morsa fra 2022 - Vedlegg 
Organiseringen av vannområde Morsa finansieres gjennom et spleiselag mellom alle 
eierkommunene, tilskudd fra fylkeskommunen og årlige bidrag fra Miljødirektoratet som 
utbetales via Vannregionmyndigheten (Viken fylkeskommune).  

 
Hver enkelt kommunes andel av spleiselaget er beregnet ut fra «forurenser betaler»-prinsippet, 
basert på antall innbyggere og dekar jordbruksareal innenfor vannområdet.  
 
Alle kommunene har vedtatt finansiering av organisering av Morsa for perioden 2016-2021. Det 
er behov for nye vedtak for finansiering av videre drift for neste planperiode, fra 2022-2027.  



  

Det er antatt årlig statlig tildeling på kr 200.000,- og bidrag fra fylkeskommunen på kr. 200.000,-. 

For neste planperiode foreslås det å budsjettere med årlig bruk av kr 300.000,- fra driftsfondet. 

Dette vil medfører at det årlige beløpet kommunene skal betale vil bli redusert i forhold til nivået 

innbetalingene har ligget på for perioden 2016-2021. Forslag til saksfremlegg som sendes til 

kommunene er vedlagt. Ytterligere opplysninger om organisering og finansiering fremkommer av 

saksfremlegget.  

 

Vannområdeutvalget Morsa 

%-fordeling 
kommunenes 

andel Innbetalt 2020 2022 2023-2027 

         

Inntekter 
       

Enebakk 3,7 49 591 34 768 indeksregulering 

Indre Østfold 9,3 126 315 88 558 indeksregulering 

Våler 7,9 107 602 75 439 indeksregulering 

Moss 35,3 478 124 335 208 indeksregulering 

Råde 6,4 86 081 60 351 indeksregulering 

Nordre Follo 8,5 115 088 80 687 indeksregulering 

Vestby 14,6 197 986 138 806 indeksregulering 

Frogn 7,3 99 555 69 797 indeksregulering 

Ås 7,0 94 689 66 386 indeksregulering 

Driftsmidler kommunene 

 

1 355 031 950 000  
         

Antatt tildeling av statlige midler    200 000  
Antatt tildeling fra Viken fylkeskommune    200 000  

Budsjettert bruk av driftsfond 
   300 000  

Driftsbudsjett 
   1 650 000  

 
 
Forslag til vedtak: Vannområdeutvalget anmoder kommunene om vedtak om fortsatt 

partnerskap med en varighet på 6 år fra 01.01.2022 – 31.12.2027.  

Finansiering av videre drift fordeles mellom kommunene som beskrevet i tabell 1. 

Vannområdeutvalget anmoder fylkeskommunen om minimum å opprettholde dagens nivå på 

tildelinger til administrasjon av vannområde Morsa.   

Saksfremlegg som følger som vedlegg til denne saken sendes kommunene for behandling. 

Kommunene anmodes om å behandle saken innen 1. april 2021, og sende fortløpende 

tilbakemelding til vannområdeutvalget etter vedtak. 

 

Vedtak: Vannområdeutvalget anmoder kommunene om vedtak om fortsatt partnerskap med en 

varighet på 6 år fra 01.01.2022 – 31.12.2027.  

Finansiering av videre drift fordeles mellom kommunene som beskrevet i tabell 1. 

Vannområdeutvalget anmoder fylkeskommunen om minimum å opprettholde dagens nivå på 

tildelinger til administrasjon av vannområde Morsa.   



Saksfremlegg som følger som vedlegg til denne saken sendes kommunene for behandling. 

Kommunene anmodes om å behandle saken innen 1. april 2021, og sende fortløpende 

tilbakemelding til vannområdeutvalget etter vedtak. 

 

8. Videre finansiering av overvåking for vannområde Morsa fra 2022- Vedlegg 
I henhold til vannforskriften skal kommunene bidra til en helhetlig og samordnet overvåking av 
vannforekomstene i samråd med Fylkesmannen. Dette har i mange år blitt koordinert og 
administrert av vannområde Morsa. 
 
Den helhetlige overvåkingen i Morsa i henhold til vannforskriften finansieres gjennom et 
spleiselag mellom alle eierkommunene og et årlig statlig bidrag som tildeles fra Fylkesmannen.  

 
Hver enkelt kommunes andel av spleiselaget er beregnet ut fra «forurenser betaler»-prinsippet, 
basert på antall innbyggere og dekar jordbruksareal innenfor vannområdet.  
 
Alle kommunene har vedtatt finansiering av overvåkingen i Morsa for perioden 2015-2021. Det 
er behov for nye vedtak for finansiering av overvåkingen fra neste planperiode, fra 2022-2027.  
  
Det er antatt årlig statlig tildeling på kr 400.000,- fra Fylkesmannen. For neste planperiode 
foreslås det å budsjettere med årlig bruk av kr 200.000,- fra overvåkingsfondet. Dette vil 
medfører at det årlige beløpet kommunene skal betale vil bli redusert i forhold til nivået 
innbetalingene har ligget på for perioden 2015-2021.  
 

Vannområdeutvalget 
Morsa 

%-fordeling  
kommunenes 

andel 
Innbetalt 

2020 2022 
2023- 
2027 

        

Inntekter       

Enebakk kommune 
3,7 33 064 25 622 Årlig 

indeksregulering 

Indre Østfold 9,3 84 093 65 166 … 

Våler kommune 7,9 71 741 55 594 … 

Moss kommune 35,3 318 780 247 030 … 

Råde kommune 6,4 57 393 44 475 … 

Nordre Follo kommune 8,5 76 732 59 461 … 

Vestby kommune 14,6 132 003 102 292 … 

Frogn kommune 7,3 66 376 51 436 … 

Ås kommune 7,0 63 132 48 923 … 

Overvåkning 
kommunene 

100 903 314 700 000 … 

        
Antatt statlig tildeling fra 
Fylkesmannen   

 
400 000 

… 

Budsjettert bruk av fond    200 000 … 

        

Årlige 
overvåkningsmidler 

   
1 300 000 

… 

 
Forslag til saksfremlegg som sendes til kommunene er vedlagt. Ytterligere opplysninger om 
overvåkingen og finansiering fremkommer av saksfremlegget.  



 

 

Forslag til vedtak: Vannområdeutvalget anmoder kommunene om vedtak om fortsatt samarbeid 

og finansiering av en helhetlig overvåking av vassdragene våre for perioden fra 01.01.2022 – 

31.12.2027  

Finansiering av overvåkingskostnadene fordeles mellom kommunene som beskrevet i tabell 2. 

Vannområdeutvalget anmoder Fylkesmannen om minimum å opprettholde dagens nivå på 

bidrag til overvåkingen. 

Saksfremlegg som følger som vedlegg til denne saken sendes kommunene for behandling. 

Kommunene anmodes om å behandle saken innen 1. april 2021, og sende fortløpende 

tilbakemelding til vannområdeutvalget etter vedtak. 

Vedtak: Vannområdeutvalget anmoder kommunene om vedtak om fortsatt samarbeid og 

finansiering av en helhetlig overvåking av vassdragene våre for perioden fra 01.01.2022 – 

31.12.2027  

Finansiering av overvåkingskostnadene fordeles mellom kommunene som beskrevet i tabell 2. 

Vannområdeutvalget anmoder Fylkesmannen om minimum å opprettholde dagens nivå på 

bidrag til overvåkingen. 

Saksfremlegg som følger som vedlegg til denne saken sendes kommunene for behandling. 

Kommunene anmodes om å behandle saken innen 1. april 2021, og sende fortløpende 

tilbakemelding til vannområdeutvalget etter vedtak. 

 
9. Søknad om midler fra Morsa grasprodukter  

Morsa Grasprodukter BA ble opprettet i 2006. Selskapet eies av bønder langs vassdraget, og de 

samarbeider om produksjon og salg av gras fra flom- og erosjonsutsatte arealer langs Vansjø-

Hobølvassdraget. Grasdyrking på disse arealene hindrer erosjon, tapper jorda for fosfor og bidrar 

til å holde igjen partikler og fosfor når elvene flommer over. Dette er derfor et svært viktig 

miljøtiltak/rensetiltak som går langt utover det å produsere gras til fôr. Det er utfordrende både 

driftsmessig og økonomisk å produsere gras på disse arealene. For å kunne opprettholde 

miljøtiltak med grasproduksjon på flom- og erosjonsutsatte arealer, med formål å bedre 

vannkvaliteten i vassdraget, søker Morsa Grasprodukter BA om økonomisk støtte fra 

vannområde Morsa. Vannområde Morsa har gitt Morsa grasprodukter en årlig støtte på kr 

50.000,-.  

 

Vannområde Morsa har hatt flere møter med Morsa grasprodukter i 2020 for å forsøke å finne 

en løsning som kan gjøre grasproduksjonen på disse arealene mer lønnsom. Vi ønsker å 

gjennomføre en workshop med dette som tema i løpet av høsten 2020. Workshop var planlagt 

avholdt våren 2020, men måtte utsettes på grunn av covid-19. 

Forslag til vedtak: Morsa-Grasprodukter tildeles kr 50.000 i støtte for 2020. Bevilgningen tas fra 

posten Prosjekter i kommunene.  

 

Vedtak: Morsa-Grasprodukter tildeles kr 50.000 i støtte for 2020. Bevilgningen tas fra posten 

Prosjekter i kommunene.  

 



 

10. Eventuelt – Representanter fra vannområdeutvalg til politisk styringsgruppe i 
vannregionen 
Innlandet og Viken vannregion er organisert med et politisk utvalg. Det politiske utvalget består 

av en fylkespolitiker fra de fem mest sentrale fylkeskommunene i vannregionen (inkludert Oslo 

kommune). I tillegg skal vannområdene være representert med kommunepolitikere fra tre 

vannområdeutvalg/styringsgrupper. 

Vedtatt planprogram for Innlandet og Viken vannregion beskriver organiseringen av 

vannregionen. Omtalen av det politiske utvalget er følgende: 

Politisk utvalg med en folkevalgt representant fra hver fylkeskommune og tre politiske 

representanter fra vannområdeutvalgene for å styrke den politiske forankringen. Utvalget ledes 

av vannregionutvalgets leder. Administrative representanter fra vannregionmyndigheten, 

fylkeskommunene og representerte vannområder (daglig leder/koordinator) kan delta som 

bisittere i utvalget. 

Utvalget fungerer som en arena for politisk diskusjon og samarbeid om relevante tema:  

 Sette vannforvaltning på agendaen i egen etat (fylkeskommunen og kommunen som 

sektormyndighet) 

 Løfte saker og problemstillinger av politisk karakter mot Storting og regjering 

 Ved behov bistå arbeidsgruppen i dagsaktuelle saker som angår arbeidsgruppens 

ansvarsområder  

 Gjennomgå og innstille i saker til vannregionutvalget 

 

Vanligvis holdes det to til fire møter i det politiske utvalget i året.  

Det er satt opp kriterier for de tre vannområdeutvalgene som skal representere vannområdene i 

det politiske utvalget: 

Til sammen skal vannområdene representere store påvirkninger i vannregionen: 

 Avløp og landbruk 

 Vannkraft og vassdragsreguleringer 

 Samferdsel og urban utvikling 

Vannområdene skal også representere ulike geografiske områder i vannregionen, og det skal 

minst være en representant fra vannområder som primært ligger i Viken fylkeskommune og 

tilsvarende fra Innlandet fylkeskommune. 

De tre politikerne fra vannområdeutvalg/styringsgrupper som skal representere vannområdene i 

politisk utvalg, utpekes av lederen i vannregionutvalget, Anne Beathe Tvinnereim (Sp). 

Utpekingen baseres på kriteriene ovenfor og hvilke vannområdeutvalg/styringsgrupper som er 

interessert i å delta. 

For å kunne peke ut hvilke vannområdeutvalg/styringsgrupper som skal delta i det politiske 

utvalget ber vi interesserte vannområdeutvalg/styringsgrupper gi tilbakemelding om hvilken 

politiker som ønsker stille seg til disposisjon. 

 

Forslag til vedtak: Reidar Kaabbel stiller seg til disposisjon til å delta i det politiske utvalget. Tom 

Anders Ludvigsen stiller seg til disposisjon som vara.  



 
Vedtak: Reidar Kaabbel stiller seg til disposisjon til å delta i det politiske utvalget. Tom Anders 
Ludvigsen stiller seg til disposisjon som vara.  

 
 

11. Neste møte 
Februar 2021 (ikke uke 8) 
 


