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Forfall: Ellen Lien, Nesodden kommune – EL 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 

Møtegruppe: Temagruppe Biologi/limnologi – TG B/L 

Møtested: Ski kommune, driftssentralen Drømtorp 

Møtetid: 28.11.2008 kl 09.00 -12.15 inkl. lunsj 

Referent: Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune 
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Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 
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Referat fra møtet 
15.10.08 

- Det var feil i møteinnkalling Pkt. 1: Det 
må hete: Referat fra møtet 15.10.2008. 

     -     Heidrun Kårstein, Ås kommune og 
           Espen Fjeldstad, Frogn kommune er 
           ikke lengre i temagruppe 
           biologi/limnologi 

- Dessuten var det noen feil/upresise 
uttrykk som må rettes. Referat fra 
15.10.2008 ble revidert og sendt ut på 
nytt 

Alle 
 
 
 
 
 
 

AMH 
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2 Oversendelse av 
tiltaksanalyse fra 
PURA til 
vannregionsmyndighet 

- KB informerte om utsendelse av 
tiltaksanalysen. AB gjorde oppmerksom 
på headingene i kostnader på 
faktaarkene 

- Samling med lederne fra alle 
prosjektene, hvor tiltaksanalysene blir 
gjennomgått. Vedtaket kommer etterpå 
som går ut på høring. 

- Videre arbeid: 
• populærvitenskapelig versjon av 

      tiltaksanalysene 
• organisasjon av kostnader.  
• Kost/nytte av tiltakene 

- Det var en del diskusjon om at ”P fjerning 
fra landbruket” kanskje ikke var godt nok 
framhevet i oversendelsesbrevet.  
Det var enighet om at man må holde opp  
trykket, spesielt fordi det er noen tiltak 
som tar lang tid før man kan se virkning.  

- Om det er mer fokus på landbruk eller på 
spredt bebyggelse er forskjellig fra 
kommune til kommune 

- Faktaarkene skal etter hvert ut på 
www.pura.no og Folloportal, sammen 
med kostnader. Disse arkene blir 
oppdatert hvert år hvis det er noen 
endringer.  
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TAR 

3 Presentasjon av 
tiltaksanalysen i 
kommunestyrene/ 
underutvalg 

- Det blir delt ut en liste med dato og 
tidspunkt for presentasjon av både 
PURA og tiltaksanalysene i de 
forskjellige kommunene 

- AB fortalte om møte i kommunestyret i 
Ås. Kanskje man må fokusere mer på 
konkrete tiltak 
Det er stor interesse vedr. PURA og folk 
går inn på nettsiden. 

TAR 
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4 Justering av 
overvåkningsprogram
met som resultat av 
tiltaksanalysen 

- Ny overvåkningsprogram blir delt ut. Det 
er noen justeringer etter tiltaksanalysen 
er ferdig. Viktigst er å samle dataene. 

- Resultatene fra badeplasser må 
sammenkjøres (hyppighet, steder, 
resultater) 

- På basisstasjoner kjøres ”full pakke”. 
Andre stasjoner mer tiltaksorientert 

- Diskusjon om målestasjon på utløp 
Årungen. Kan evtl. ”Fagrådet for vann- 
og avløpsteknisk samarbeid i indre 
Oslofjord” betale? 

- Fisk: LimnoConsult har undersøkt fisk 
høsten 2008. Det kan komme justeringer 
i overvåkningsprogram etter hvert, når 
resultatene er klare.  LimnoConsult 
følger dette opp 

- Det foregår et prosjekt om miljøgifter i 
fisk fra Årungen. 

- Det finnes også nye fiskearter i Årungen. 
Disse gjør situasjonen ikke bedre. 

- Kartlegging i fjorden foregår videre. Man 
benytter seg av en 2-års opsjon i 
kontrakten med NIVA, for å videreføre 
arbeidet NIVA har gjort før.  

- Utføring om overvåkingsprogram for 
ferskvannsforekomster: Skal på anbud. 
2009: Hver kommune har sitt program 
2010: En konsulent skal utføre hele 
program i alle kommuner.  

- Diskusjon om man slår sammen 
overvåking av ferskvannsforekomster og 
overvåking på fjorden. KB mente det går 
ikke fordi Fagrådet er ansvarlig for 
fjorden og må også betale dette: Derfor 
er det viktig med forskjellige anbud for 
fersk- og saltvann 

- Det kan være at vannområdet brytes opp 
i en ferskvannssone og fjorden 

- Fra neste år er fylkeskommunen 
vannregionsmyndighet 

- I neste runde er også Ljanselva med i 
PURA 

 
 
 

Alle 
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5 Videre prosess vedr. 
innsjørestaurerende 
tiltak i Årungen og 
Østensjøvannet 

- KB informerte om foredrag fra Henrik 
Skovgaard (COWI Danmark) om 
innsjørestaurerende tiltak 

- Hvis riktig tiltak, få man fort effekten men 
man må også vedlikeholde tiltak 

- Noen tiltak er ganske dyre 
(sedimentutskifting…) 

- Fylkesmannen gir midler til forskning på 
UMB; møte med PURA, UMB/FM, 
rapport er ferdig i februar 

- Workshop om innsjørestaurerende tiltak i 
mars. Det blir trukket inn forskjellig 
kompetanse (Sverige, Danmark, 
Norge…) Anita og Knut finner ut hvem 
som kan være av interesse. Kanskje 
også noen fra NINA?  

 
 

 
TAR, FM 

 
 
 
 
 
 
 
 

AB/KB 
 
 
 
 
 
 

6 Endelig utforming av 
rapport fra NIVA og 
rapport fra 
LimnoConsult 

- NIVA retter opp i rapporten og skrive 
sammendragsrapport 

- LimnoConsult har en ekstra oppdrag 
ang. faktaarkene, han retter også opp i 
rapporten sin 

- TAR følger dette opp og rapportene skal 
offentliggjøres når de er ferdige 

- På nettsiden mangler det to 
vannforekomster: 
- Ås til Bunnebotn  
- Frogn til Bunnebotn 
Her er det ikke noe vassdrag, derfor er 
de tatt ut i tiltaksanalysen 

- Stasjon 7 i Fjordrapport. Hvorfor så høy 
PAH? GL ordner med nye prøve i 
sammenarbeid med NIVA 

 
 
 

ØL 
 

TAR  
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
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7 Igangsetting av 
prosjekt for 
interkommunalt 
sammenarbeid vedr. 
tiltaksrettet 
vannovervåking og 
innen lekkasjesøk på 
ledningsnett-sporing 
av forurensning 

- Søknaden sendes ut med referat 
- Det blir dannet en ad-hoc gruppe med 

representanter fra temagruppe 
biologi/limnologi og temagruppe 
kommunalteknikk. Representanter fra 
biologi/limnologi er: KB. I tillegg kommer 
det noen fra Ås og Simon Haraldsen 
(FM). Det kan også noen fra Oslo 
kommune (kildesporing) være med (etter 
behovsdefinering) 

- Saken sendes nå videre til temagruppe 
”Kommunalteknikk, 
overvann og spredt bebyggelse” 

- Mål med gruppe: effektivisere 
overvåkingen, utnytte kompetanse innen 
kildesporing, fellesrapportering i alle 
kommunene, forbedre systemet som er 
på plass 

- Siden PURA får midler fra FM må man 
komme i gang med prosjektet og 
rapportere tilbake for hva man har brukt 
pengene 

- Denne vannovervåkningen er i tillegg til 
den generelle overvåkningen (her TRP, 
begroingsalger) 

- Man vil prøve å få TRP og 
begroingsalger akkreditert 
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