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
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Randi Skjelanger, Oslo kommune – RS
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST
Live Hesthagen, Statens vegvesen - LH
Bjørn Buller, Nordre Follo avløpsrenseanlegg – BB
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavd. – SH
Hans Petter Rognes, Frogn kommune – HPR
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat,
NVE – GHAA

Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Møtested:

Nesodden kommune, brannstasjonen

Møtetid:

11.09.2008 kl 09.15-12.15 inkl. lunch og foredrag

Referent:

Randi Skjelanger

Neste møte:

14.10.2008 kl 10.00 -13.00, Oslo kommune, Herslebsgate 5.
Referent blir Ås kommune
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Tema

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
møtereferat fra møte
14.08.2008

Referatet godkjent

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Prosjektorganisasjon

•
•
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•
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Økonomi

Heidrun Kårstein, Ås kommune, inn i
Temagruppe Biologi/limnologi
Tone Aasberg, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, landbruksavdelingen, erstatter
Kari Engmark i Temagruppe Landbruk fra
20. oktober.
Navneliste med mailadresser og
telefonnummer for temagruppene er sendt
ut. Revidert utgave sendes ut. Lederne for
temagruppene distribuerer denne i sine
grupper.
NVE er oppfordret til deltakelse i
prosjektgruppen ved tilstedeværelse på
møtene. NVE er en viktig aktør bl.a. i forhold
til konkrét sak vedr. bekkelukking i Ski,
grunnvann, og lagring, systematisering og
samordning av målte vanndata. Saken løftes
til Vannregionmyndigheten, VRM.

AB

AB
SS/SB/KB

AB
Frist: etter
neste PGmøte

Budsjettforslag 2009 – 2012, - kommentarer:
• Prosjektgruppens mandat i forhold til
tiltaksgjennomføring bør spesifiseres.
• Fondsavsetning omdøpes til ”øvrige
prosjektmidler”. Dette tas med i neste års
budsjett, diskuteres på nytt da.
Det bør sies noe om planlagt bruk.
AB reviderer forslaget og sender dette til
prosjektgruppen for kommentar.

AB

UMB-prosjekt om sedimenters betydning som Pkilde i Årungen
Det var stemning for å bidra til arbeidet med
tanke på å knytte forskningsmiljøene til seg i
arbeidet, og å få mer informasjon om selve
vannforekomsten Årungen. Det er hovedsakelig
tilførslene prosjektet så langt har arbeidet med.
Mulighet for å angi føringer med bidraget?
• Bruk av de ferdige rapportene?
• Bruk av person?
• Workshop?
AB setter opp forslag til svar som sendes til
prosjektgruppens medlemmer for uttalelse.

AB

Økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Støtte gis til biologisk arbeide i vannområdet.
Limno Consult er i gang med kartlegging av
forekomst og mengde av fisk.
AB utformer søknad på grunnlag av blant annet
dette.
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AB

4

Tiltaksanalyse

Status leveranser fra konsulentene vedr. deres
arbeid for tiltaksanalysen: Anita redegjorde for
leveransene. NIVAs leveranse gjenstår,
leveranse forhåpentligvis uke 38 etter intern
koordinering i NIVA.

AB

TAR: består av Svein, Knut, Stig, Simon og
Anita. Utarbeidelse av forslag til tiltaksanalyse
for PURA og en ”populærvitenskapelig” versjon
av de viktige emnene. Har hatt to møter.
Tiltaksanalysen skal etter fremdriftsplanen være
ferdig 01.10.08, sannsynlig at denne blir noe
forsinket. Anita kontakter VRM for utsjekk av
gjeldende tidsfrist.

AB

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse
Ønsker tabell for fosfor noe utvidet. SB sender
forslag til utvidelse på e-post til AB.
Planlegger innkallelse til møte i temagruppen for
å vurdere tiltak innen kommunalteknikk knyttet
opp mot beregninger av nødvendige
avlastningsbehov for fosfor. Lokal betydning
viktig.

SB

Temagruppe landbruk
Neste møte 18.09.2008. Tore Krogstad, UMB og
Håkon Borch, Bioforsk skal da presentere og
forklare det arbeidet de har utført. Det er
ønskelig med mer tekst rundt arbeidet de har
gjort. Svein varsler Krogstad og Borch om dette.
Arbeide videre: Informasjon rundt aktuelle tiltak
og vurdere hvordan tildeling av midler kan
benyttes for å få gjennomført tiltak. Drøfte
realistiske målsettinger og tidsfaktorer for tiltak.
”Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og
Akershus 2009-2012 – Rett miljøtiltak på rett
sted” er på høring. Temagruppe Landbruk gir
høringsuttalelse til denne.

SS

Temagruppe biologi/ limnologi
Hadde møte 03.09.2008. Diskuterte der videre
arbeid og arbeid med økologiske mål/
brukermål. Neste planlagte møte 22.09.2008.

KB
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Kommunikasjon

Nettside med informasjon om designmanual for
PURA, maler for møtereferater, logo etc.
www.pura.no/designmanual.php

AB

Fotograf er engasjert for å ta bilder på vegne av
prosjektet. Prosjektet får full brukerrett til disse
bildene, som blant annet planlegges benyttet på
prosjektets hjemmeside, i brosjyrer og annet
infomateriell, ved presentasjoner osv.

AB

Interessentmøte 07.10.2008, Kolben, 18.0021.00. Program for dagen ble diskutert.
Følgende kommentarer kom opp som aktuelle
temaer:
• Hva er prosjektet, hva vil vi?
• Vesentlige spørsmål?
• Hvilken strategi har vannområdet valgt?
• Lokale vannområder, lokal forankring
• Realistiske mål for vannforekomstene
• Forvaltning av områdene,
arealforvaltning
• Fjorden, sannsynlig at det vil komme
spørsmål angående problemstillinger
her. (NIVA?)
• Kostnader, vann- og avløpsavgifter,
landbruket
• Videre saksgang, tidsfrister
• Dialog mot salen, problemstillinger
• Bruk av gruppearbeid (for eksempel 1
time for arbeid og gjennomgang) for å
skape deltakelse og engasjement
• Huske spekteret av deltakere, media,
brukere, politikere etc.
AB lager forslag som til agenda som sendes på
høring til prosjektgruppen.

AB

Arbeidsseminar på UMB onsdag 05.11.2008,
AB
Senter for klimaregulert planteforskning.
• Ca 50 personer inviteres. Alle i PURA,
(styringsgruppen, prosjektgruppen,
temagruppene), fagpersoner fra UMB,
NIVA, Limno Consult.
• Tema: Status forskning Årungen, fisk,
biologi, kjemi, toksiner etc.
• Forslag til tittel på seminaret.
Prosjektgruppen sender inn forslag til
alle
tittel.
Frist:
• Målsettingen med seminaret er å bli kjent 30.09.2008
med og motta informasjon fra UMB.
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Faglig innlegg
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Møte styringsgruppen
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Neste møte
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Eventuelt

Øystein Amundsen, avdeling regional utvikling,
Akershus fylkeskommune, holdt innlegg om
”Forvaltningstiltak og kulturminner. Pålagte
registreringer etter kulturminneloven”.
I tiltaksanalysen bør det legges inn status på
forekomst av kulturminner i vårt vannområde.
Anita la frem forslag til agenda for møte i
Styringsgruppen 29.09.2008.
• TAR-gruppen deltar på dette møtet.
• Det informeres om arbeidsseminaret
som avholdes på UMB 05.11.2008.
Tirsdag 14. oktober kl 10.00 -13.00, Oslo
kommune, Herslebsgate 5.
Møtereferent for møtet: Ås kommune
Brev fra fagrådet vedr. samordning og
effektivisering av avløpshåndteringen i indre
Oslofjord. Sendt kommunene, som uttaler seg i
saken.
”Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og
Akershus - Rett miljøtiltak på rett sted” er sendt
på høring med høringsfrist 01.10.08.
Temagruppe Landbruk lager en
høringsuttalelse.
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Runde rundt bordet –
evaluering av møtet

Klima og energiplan Ski kommune. På høring
nå: http://www.ski.kommune.no/Aktuellesaker/Klima--og-energiplan-pa-horing/
PURA har gitt innspill til denne (side 27 og under
tiltak).
Bra møte.
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