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Konsekvens av økt mengde total nitrogen i Tussetjern og 
tilløpsbekk til Tussetjern 
 
Bakgrunn: 
PURA, vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er 
opprettet som en følge av implementering av EUs vanndirektiv i Norge 
gjennom vannforskriften. Prosjektets mål å sikre god kjemisk og økologisk 
tilstand, tilnærmet naturlig økologisk tilstand, for vannkvaliteten i 
vannområdet, ref. mandat av 02.07.2008: 
http://www.pura.no/publikasjoner/35/.  Målet for vannkvalitet i de ulike 
vannforekomstene er beskrevet i “Tiltaksanalyse for PURA” med faktaark, se 
http://www.pura.no/publikasjoner/40/.  
 
PURA gjennomfører ved NIVA og Ski kommune en utstrakt overvåking av 
vannkvaliteten i området for å følge opp utviklingen og se effekter av 
igangsatte tiltak. PURAs overvåking sammen med Ski kommunes lokale 
overvåking har nå avdekket betydelig nitrogenforurensning av Tusstjern.  
NIVA har i notat av 16.10.2012 (vedlagt) beskrevet forurensningssituasjonen i 
Tussetjern og hvilke konsekvenser dette kan få for økologien i Tussetjern og 
vassdraget nedstrøms tjernet.  
 
Hovedkilden til den massive økning av total nitrogen i Tusstjern skyldes 
omfattende sprengningsarbeider og oppfylling av et stort næringsområde på 
Fugleåsen på Langhus. Etter at anleggsarbeidet startet i 2012 er det målt 
svært høye verdier av total nitrogen i sidebekken som drenerer 
anleggsområdet nedstrøms anleggsområdet og i selve tjernet. Fra en 
konsentrasjon i Tussetjern på ca. 1000 µg N/l før anleggsarbeidets oppstart 
har mengden økt til 3100 µg N/l i september-målingen.  
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Konsekvens for vannkvalitet og økologi i vannforekomsten og vannet 
nedstrøms denne  
Tussebekken inngår i vannforekomst Tussebekken/Tussetjern i PURA. Denne 
drenerer til Gjersjøen som er drikkevannskilde for ca. 40.000 innbyggere. 
Tussetjern er et lokalt badevann og har stor verdi for lokalbefolkningen. Etter 
anleggsfasen for ny trasè av E6 er det dokumentert en forverring av 
vannkvaliteten i området. Dette gjelder spesielt Assurdalen/Assurbekken. 
Assurbekken er tilførselsbekk til Tussetjern fra nord. Området er derfor svært 
sårbart, noe som blant annet er påpekt i høringsuttalelse fra PURA til forslag 
til plan for detaljregulering av en motocrossbane i Assurdalen (se vedlegg). 
I notat fra NIVA av 16.10.2012 blir det beskrevet hvordan økte 
nitrogenforbindelser kan medføre dannelse av ammoniakk som er svært giftig 
for blant annet fisk. Det fremgår også hvordan miljøtilstanden iht. 
klassifiseringssystemet etter EUs vanndirektiv og vannforskriften nå er sterkt 
redusert som en følge av den økte nitrogenkonsentrasjonen. En så alvorlig 
påvirkning som det her er snakk om er svært ødeleggende for det 
systematiske og gode arbeidet som gjøres i vannområdet for å oppnå og 
vedlikeholde god kjemisk og økologisk vannkvalitet. 
 
PURA ser med sterk bekymring på hendelsen, og forutsetter at tiltak blir 
iverksatt for å hindre lignende episoder i fremtiden. 
 
Ski kommune oversendte 22.10.2012 saken til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus for å få en vurdering og oppfølging etter forurensningsloven. 
Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- 
og energidirektorat er også blitt informert, som en supplerende informasjon 
inn i saken om motocrossbane i Assurdalen. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Notat fra NIVA av 16.10.2012: "Observert økning av total nitrogen i 
Tussetjern, Ski kommune". 
Høringsuttalelse fra PURA av 14.01.2011: Uttalelse til forslag til plan for 
detaljregulering av motocrossbane i Assurdalen.  


