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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB 

Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI 
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL 
Bjørn Buller, Nordre Follo avløpsrenseanlegg – BB 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW 
Sondre Meland, Statens vegvesen – SM 
Live Hesthagen, Statens vegvesen - LH 
Randi Skjelanger, Oslo kommune – RS 
Hans Petter Rognes, Frogn kommune – HPR 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV (fra sak 5) 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavd. – 
SH 
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 

Forfall: Hanne Tomter, Oslo kommune – HST 
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat, 
NVE – GHAA 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 

Møtested: Statens vegvesen, Østensjøveien 34, Oslo 

Møtetid: 14.08.2008 kl 09.00-12.00 inkl. lunch og foredrag ved Sondre Meland 

Referent: Hans Petter Rognes. Oslo kommune skriver møtereferat neste gang. 

Neste møte: 11.09.2008 kl 09.15-12 inkl. lunch hos Nesodden kommune, Tangen 
sentrum 

 
Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
18.06.2008 

Referatet godkjent AB 
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2 Prosjektorganisasjon • Anna-Lena Beschoner, Vann- og 
avløpsetaten, Oslo kommune, har gått inn i 
Temagruppe Biologi/limnologi  

• Live Hesthagen overtar som Statens 
vegvesen´s representant i prosjektgruppen 
og i Temagruppe Kommunalteknikk, 
overvann og spredt bebyggelse.  

• Navneliste med mailadresser og 
telefonnummerefor temagruppene er under 
utarbeidelse. Liste for Temagruppe Landbruk 
er ferdigstilt og distribuert til p-gruppen. 

AB 
 

3 Økonomi Budsjettet bør følge vanlig budsjettplanperiode, 
som er 4-årig. Det settes derfor opp et budsjett 
for PURA som gjelder for årene 2009-2012. 
Følgende ble vedtatt: 
• Knut, Gunnar, Svein og Anita jobber frem et 

forslag til budsjett som legges frem for 
prosjektgruppen på neste prosjektmøte. 
Følgende legges til grunn: 

• Opprettholdelse av gjeldende 
finansieringsmodell/fordelingsnøkkel 

• Opprettholdelse av nåværende aktivitetsnivå 
i prosjektet. Justeringer gjøres der dette er 
nødvendig.  

• Forslag til budsjett skal godkjennes av 
prosjektgruppen og styringsgruppen 

 
 
 
 

AB 
KB 
SS 
GL 

4 Tiltaksanalyse 
 

Status leveranser fra konsulentene vedr. deres 
arbeid for tiltaksanalysen: Anita redegjorde for 
leveransene.  
• Temagruppe  Kommunalteknikk, overvann 

og spredt bebyggelse/Lindholm leverte sitt 
materiale til Øivind Løvstad 26.06.2008 

• Limno Consult leverte sitt foreløpige 
materiale til prosjektet 01.08.2008, - fullfører 
arbeidet i august. 

• Bioforsk har levert foreløpig materiale til 
Svein Skøien 17.07.2008. Dette skal 
suppleres med noe tekst. Svein følger opp.  

• Materiale fra UMB ved Tore Krogstad er i 
ferd med å bli ferdigstilt, og Krogstad har 
dialog med både Bioforsk og Limno Consult. 
Krogstad følges opp av Svein. Arbeidet er et 
supplement til Bioforsk-arbeidet. 

Prosjektet hadde oppfølgingsmøte med NIVA 
12.08.2008, og holder oppfølgingsmøte med 
Limno Consult 19.08.2008.  
Status Temagruppe Kommunalteknikk, 
overvann og spredt bebyggelse: Datamaterialet 
er ferdigstilt, noen justeringer er gjort, men dette 
påvirker ikke konklusjonene. 

AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS 
 
 
 

SS 
 
 
 
 
 

SB 
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  Status Temagruppe Biologi/limologi: Skal jobbe 
frem mål for vannkvalitet i tiltaksanalysen. ”Re-
start” av gruppen ved møte ultimo august. 
Status Temagruppe Landbruk: Scenarier på 
ulike driftsformer er utført av Bioforsk, dette har 
gitt en bekreftelse på tidligere kunnskap om 
blant annet effekter av jordarbeiding. To 
modeller er testet: En avansert modell ved 
Bioforsk, og en enkel modell ved Tore Krogstad. 
Disse modellene viser seg å gi svært like svar. 
Tiltaksanalysen bør etterspørre en tettere 
kontakt mellom bøndene og 
landbruksforvaltningen, ev. i form at kontrakter 
(ref. ”Regionalt miljøprogram” fra 
Fylkesmannen). Etter at Tore Krogstad har 
levert sitt materiale, innkalles det til møte i 
Temagruppe Landbruk. Svein følger også opp 
Tore Krogstad. 
På fellesmøte med konsulentene 15.05.2008 ble 
det bestemt at Per Kristian Rørstad, Institutt for 
biologi og ressursforvaltning, UMB, skulle 
kontaktes vedr. kost-nytte-beregninger. Svein 
følger opp dette arbeidet.  
Opprettelse av en tiltaksanalyse-redaksjon – 
TAR: Det opprettes en egen redaksjon som 
utarbeider forslag til tiltaksanslyse for PURA. 
TAR består av Svein, Knut, Stig, Simon og 
Anita. Det skal også utarbeides en 
”populærvitenskapelig” versjon av de viktige 
emnene for informasjons-
/kommunikasjonsøyemed. 
 

KB 
 
 
 

SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS 
 
 
 
 

SS 
 
 

AB 
SS 
KB 
SB 
SH 

5 Kommunikasjon 
 

Kick-off 25.06.2008: Erfaringer fra kick-off-
arrangementet ble diskutert. Læringspunkter: 
• sted for slike arrangement bør kunne nås 

med offentlig kommunikasjon 
• ved innkallingen kan man legge ved en 

ferdig tekst som gjør det enkelt for 
journalistene å dekke saken 

• sommerstid er det uansett oppslag i media 
som er linket til vårt område: Badevann, 
frilufsliv med mer. Smart å ”henge seg på” 
slike oppslag 

Interessentanalyse – kart: Dette ble 
gjennomgått. Nyttige innspill bli gitt. Innarbeides 
og ny versjon legges ved 
kommunikasjonsplanen for PURA. 
 

AB 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AB 
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  Møte med interessenter.: Det ble besluttet å 
avholde møte med interessenter 07.10.2008 på 
kveldstid. Forslag til sted: Kolben kulturhus, 
Kolbotn. Møtet varsles asap. Viktig tema blir 
milepæler. Aktuelle deltakere ble diskutert: 
Ordførere, fylkesordfører, rådmenn, øvrige 
politikere, leder for Samferdsels- og 
miljøkomitéen i Oslo kommune, 
miljøvernorganisasjoner, ulike lag og foreninger, 
media. Anita setter opp forslag til invitasjonsliste 
og bestiller lokale. Utdeling av faktaark om 
vannområdet under møtet kan være en god idé. 
Et ark om Årungen finnes. Stig Hvoslef sjekker 
status opplag, igangsetter prosess for ev. 
redigering og nytt opptrykk. Anita kontaktes for 
innspill. 
Web-siden: Det ble uttrykt tilfredshet med 
hjemmesiden til PURA. Den kan suppleres med 
følgende: 
• sammen med logo for kommunene: Statens 

vegvesen sin logo. Sendes til Anita.  
• inn som nyheter: Aktiviteter som pågår i 

prosjektet 
• faktaark ala det som planlegges utdelt på 

møtet med interessenter  
Det blir nødvendig med en god og fyldig liste 
over nøkkelord for å optimalisere treff-
mulighetene i Google. Alle gir innspill på gode 
nøkkelord for prosjektet til Anita. 

AB 
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Alle 
Frist: 

20.08.2008 
7 Faglig innlegg ved 

Sondre Meland 
Sondre Meland holdt innlegg om ”Økotoksiske 
effekter av avrenning”.  

 

8 Neste møte Torsdag 11. september kl 09.15-12, Nesodden 
kommune, Tangen sentrum. Oslo kommune 
skriver møtereferat fra dette møtet. 

RI 

9 Eventuelt Informasjonsrunde i kommunene: 
Det ble diskutert hvordan man best kan 
informere politikerne i eierkommunene. 
Follorådet er en aktuell målgruppe. Her nås 
både ordførere og rådmenn.  Anita snakker med 
Christian Hintze Holm, leder av Follorådet. 

AB 

10 Runde rundt bordet – 
evaluering av møtet 

Bra møte. Ryddig gjennomført. Innkallingen bra 
med tidsforbruk for hver enkelt sak. 

 

 

 
 


