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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Referat fra møte i Temagruppe biologi/ limnologi 
17.04.2009 
 
Til stede: Knut Bjørnskau, Ski kommune, møteleder 

Anita Borge, PURA, prosjektleder  
Anna-Lena Beschoner, VAV, Oslo kommune 
Anne-Marie Holtet, Ski kommune 
Gunnar Larsen, Ås kommune 
Terje Wivestad, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen  
Eli Moe, Frogn kommune, gjestereferent 
Terje Wold, Oslo VAV (var til stede kun på sak 2) 

Forfall: Audhild Leistad, Oppegard kommune 
Ellen Lien, Nesodden kommune 
Svein Skøien. Landbrukskontoret i Follo  

Møtegruppe: Temagruppe biologi/limnologi 
Møtested: Ski rådhus, 3 etg 
Møtetid: Fredag 17.04.09, 9:00-12.00 

 
 
1. Godkjenning av referat fra temagruppemøte 12.03.09  
Referat ble godkjent med kommentarer som framkom i møtet.  
Knut Bjørnskau retter opp og sender ut godkjent referat per e-post. 
 
2. Erfaringer fra Oslo kommune 
Terje Wold gikk gjennom rutiner og erfaringer fra vannkvalitetsovervåking av 
Ljanselva. Prøvetakingsplan innarbeides i felles overvåkingsplan for PURA-området. 
Se punkt 5. Anita Borge sender ut presentasjonen til deltagerne. 
 
3. Møte i styringsgruppen 30.03.09 
Forslag til referat foreligger, men er ikke godkjent ennå og dermed ikke utlagt på 
www.pura.no. Følgende punkt refereres særskilt her; 
 
Status Temagruppe bio/limno – justert deltagelse i temagruppe bio/limno ble referert.  
 
Økte oppgaver for landbrukskontoret - Landbrukskontorets mulighet for videre bidrag 
til prosjektet ble diskutert. PURA-prosjektets ambisjonsnivå forutsetter økt 
arbeidsinnsats fra landbrukskontoret.  
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Koordinerende utvalg for landbrukskontor vurderte saken i sitt møte 13.03.09. Sitat;   
 

I forbindelse med prosjektet Pura og den tiltaksanalyse som er laget, viser det seg at 
det er behov for økt innsats fra landbrukskontoret. For å få gjennomført de tiltak som 
er ønskelig er det behov for et tilleggsprosjekt på ca ett årsverk. 
 
Landbrukskontoret har hittil brukt ca ½ årsverk på Pura-prosjektet. Deltakelsen i 
prosjektet vil også være tidkrevende framover, og kontoret har ikke ressurser til 
omfattende tiltaksarbeid ut over dette. 
 
Det koordinerende utvalg mener at en økt bemanning eller finansiering av ekstra 
prosjektmedarbeider må vurderes i budsjettet for 2010. Økonomiplan og budsjett skal 
utarbeides innen juli 2009. Det må legges fram dokumentasjon og argumentasjon for 
økte ressurser enten til et avgrenset prosjekt eller som en permanent styrking i 
forhold til de krav som stilles i Vanndirektivet. 
 
Det er ikke aktuelt å bevilge ekstra midler for inneværende år  

 
Styringsgruppen sluttet seg til koo.utvalg sin vurdering. Ordningen må vurderes 
gjennom landbrukskontorets ordinære budsjettsituasjon Det ble i tillegg påpekt at 
bemanningsøkningen bør være permanent i og med at vannrammedirektivet vil kreve 
videre økt innsats når andre vannområder kommer til.  
 
En midlertidig ordning for inneværende år ble også diskutert.  
PURA ønsker også en beskrivelse av konkret ressursbehov ved landbrukskontoret - 
ved oppsøkende virksomhet overfor grunneiere som skissert. Med det menes 
ressursbehov både på kort (2009) og lang sikt. Når dette foreligger kan PURA vurdere 
å gå inn med midler til særskilte utredninger/ prosjekt for inneværende år. 
 
UMB-prosjekt med undersøkelse av sedimenter i Årungen - Finansiering er på plass. 
PURA bidrar. Det vil orienteres om resultatene ifbm workshop for 
innsjørestaurerende tiltak våren 2009. Rapport kommer innen 1.12.2009. 
Datamaterialet blir frigjort for PURA ca 1.7.2010 (etter disputas). 
 
4. Møte i prosjektgruppen 02.04.09 
Forslag til referat foreligger, men er ikke godkjent ennå og dermed ikke utlagt på 
www.pura.no. Følgende punkt refereres særskilt her; 
 
- PURA er oppfordret til å vurdere å engasjere studenter sommeren 2010. 
- Det ble orientert om Blueflagg-strender (sertifiseringsordning). Asker har tatt dette i  
   bruk. Bør vurderes også for Follo. 
- For øvrig ble tema som i styringsgruppen tatt opp. 
 
5. Revidert overvåkingsprogram 2009 (ferskvann) – endelig versjon 
Revidert program er utarbeidet (datert 30.03.09) og ble utdelt i møtet. Programmet er 
endelig og legges tilgjengelig på www.pura.no.  
 
Kommunene finansierer overvåking for 2009. Tilleggskostnad for analyse av 
særskilte parametre, som er lagt til i forhold til kommunenes bestillinger (ca kr 
50 000), betales av PURA. Oversikt over tilleggsbestilling sendt LimnoConsult kan 
sendes ut på forespørsel.  
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Overvåking av Ljanselva vil innarbeides i programmet. LimnoConsult har fått 
oppdraget. Fristen for å utarbeide forslag er 19.06.09. 
 
6. Anbud Overvåkingsprogram 2010 
Det legges opp til en felles anbudsprosess på vegne av kommunene (rammeavtale), 
der PURA er kontraktspart og fordeler regningen på kommunene. Ordningen må om 
nødvendig formaliseres (avtale mellom kommunene). 
 
Det tas utgangspunkt i en avtale med min. 3 års varighet med opsjon på 1+1 år (mulig 
eksklusive lab.analyser og innsamling av prøver).   
 
Jfr. forrige møte skulle det utarbeides et notat vedr. laboratorium i Ski og mulig felles 
bruk. Notat foreligger ikke ennå, men vil utarbeides før arbeid med anbuds-
dokumenter videreføres. 
 
Andre forhold slik som om kommunene sjøl skal ta vannprøvene må også vurderes. 
Anne-Marie Holtet sender ut en henvendelse til kommunene vedr. dette. 
 
Anita Borge tar initiativ til et møte primo mai vedr. utarbeiding av anbudsdokumenter 
– Anna-Lena Beschoner og Anne-Marie Holtet deltar.  
 
Merk; Rapport 163-2008 fra Norsk Vann Veiledning for innhenting og evaluering av 
tilbud på analyseoppdrag.  
  
7. Seminar/ Workshop innsjørestaurerende tiltak 
Seminaret er utsatt til etter sommerferien, trolig sept, bla. for å få med presentasjon av 
UMB/Årungen-sedimentdata, erfaringer fra bruk av PAX mv. 
 
Aktuelle deltagere – kommunene, FM/AFK, UMB, DN/SFT/MD, LimnoConsult, 
NIVA, COWI (DK) eller andre aktuelle konsulenter. Gi innspill til Anita/ Knut 
dersom det er fagmiljøer/ personer som bør inviteres særskilt. 
Foreløpig program – presentasjon av sedimentdata fra Årungen, innlegg med 
erfaringer fra Ski og Oppegård (PAX mv), erfaringer fra andre land (DK, S, SF). 
Mål – utarbeiding av verktøykasse og vurdering av hvilke verktøy/ tiltak som bør 
brukes hvor. 
 
Programkomité er nedsatt; Terje, Anita og Knut  
Planlagt møte fk. mandag utsettes. Anita Borge kaller inn til nytt møte 
 
Det skjer mye på området. SFT arrangerte seminar nylig. Nasjonal høringskonferanse 
gjennomføres på Sundvollen 5-6.mai. Info finnes på www.vannportalen.no. 
Påmeldingsfrist 25/4. PURA dekker deltagelse for temagruppemedlemmer i PURA el. 
Ta kontakt med Anita om dere er i tvil.    
 
8. Ljanselva – justering av overvåkingsprogram 
Se punkt 5. 
 
9. Møte med interesseorganisasjonene – Bunnefjorden – Årungen - Gjersjøen 
Tiltaksanalyse og faktaark må være ferdigstillet før møtene. 
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Det settes av tid til et eget møte til gjennomgang av faktaark (TAR-redaksjonen).  
Trykkes siste halvdel av mai.  
Faktaarkene vil kobles til kartobjektene på Follos kartportal når de er klare.  
 
Møtene avholdes tirsdager uke 22 (Bunnefjorden) -23 (Årungen) -24 (Gjersjøen).   
 
Datoene varsles aktuelle deltagere straks. 
Anita utarbeider invitasjon med endelig dagsorden og sender temagruppa til uttalelse.  
 
9. Eventuelt  
Referat fra møte 04.02.09 – møtetidspunkt var feil angitt. Referatet rettes opp og 
sendes ut sammen med referat fra marsmøtet. 
 
Møte i vannforeningen fk, mandag (SFT)– tema kjemikalier i vassdrag mv. Se 
http://norskvann.no/  
 
Forestående rullering av kommuneplaner i Follo – oppstart høst 2009 - erfaringer fra 
arbeid med PURA, arealbehov for vannforvaltning (eks. for renseparker) bør 
innarbeides. PURA holder seg oppdatert på framdriften av Kplan-rulleringen. 
 
Behandling av slam fra renseparker, sedimentasjonsbasseng osv. må tas opp til en 
felles vurdering. Dette tas opp på et seinere møte. 
 
Nest møte dato 12.mai kl. 830-1200 - med befaring av rensepark i Ski sentrum. 
Oppmøte ved Hebekk skole. Møte på Drømtorp etter befaringen. Det sendes ut 
veibeskrivelse med innkallingen. Anne-Marie Holtet inviterer med Foday til møtet. 
 
 
     
Ski, 17.04.2009 
Eli Moe 
Gjestereferent 
 


