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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Thore Vestby, Frogn kommune – TV  

Johan Alnes, Ås kommune – JA 
Sylvi Graham, Oppegård kommune – SG 
Georg Stub, Ski kommune – GS 
Christian Hintze Holm, Nesodden kommune – CHH 
Anne Smedsrud, Byrådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune - AS 
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 

Forfall: Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 
Lars Martin Julseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. – 
LMJ (observatør) 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV (observatør) 

Møtegruppe: Styringsgruppen med ledere av temagruppene 

Møtested: Kumlegaarden Restaurant, 2. etg., Niels Carlsens gt. 11, Drøbak 

Møtetid: 19.01.2009 kl 12.00 -14.15 inkl. lunch 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: 30.03.2009 kl 12.30-15.00 kun med kaffe/te, Kumlegaarden Restaurant, 2. 
etg., Niels Carlsens gt. 11, Drøbak 

 
 

Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
19.11.2008 

Referatet godkjent.  AB 
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2 Prosjektorganisasjon Anita Borge redegjorde for de siste endringene i 
prosjektorganisasjonen. 
Styringsgruppen: 
Oslo kommune: Anne Smedsrud erstatter Jo 
Frisch. 
Prosjektgruppen: 
Frogn kommune: Arve Bekkevard erstatter 
Andrea Zuur. Hans Petter Rognes slutter i Frogn 
kommune. 
Ås kommune: Arnt Øybekk erstatter Gunnar 
Larsen. 
Nesodden kommune: Trine Skjeveland erstatter 
Reidun Isachsen. 
Temagruppe Biologi/limnologi: 
Ås kommune: Arnt Øybekk erstatter Gunnar 
Larsen. 
Temagruppe Landbruk: 
Ski kommune: Reidar Haugen erstatter Knut 
Bjørnskau. 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse: 
Ås kommune: Jan-Fredrik Aarseth erstatter 
Gunnar Larsen. 
Ski kommune: Sigrid Bjørck erstatter Anne-
Marie Holtet. 
 
Det sendes en oppdatert oversikt over 
prosjektdeltakerne til styringsgruppen.  

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Økonomi Midler for utvikling av elektronisk GIS-basert 
verktøy for beregning av jordbruksavrenning 
Saken har vært oppe til behandling to ganger i 
prosjektgruppen (14.11.2008 og 18.12.2008), og 
èn gang i styringsgruppen (19.11.2008). Se 
saksnotat. Konklusjon: Det blir ikke aktuelt med 
økonomisk støtte fra PURA til Bioforsk sitt 
verktøy for beregning av jordbruksavrenning. 
Sitat fra møtereferat 18.12.2008: ”Modellen bør 
utarbeides sentralt, og gjelde for alle 
vannområder. Samtidig bør den samordnes mot 
søknadsskjema for driftstilskudd. Det finnes 
allerede en beregningsmodell som kan brukes 
inntil videre”.  
Styringsgruppen tar dette til orientering, og er 
fornøyd med sakens utvikling, ref. vedtak på 
møte i styringsgruppen 19.11.2008. 

SS/AB 
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4 Tiltaksanalyse 
 

Høringsdokumentene ”Utkast til forvaltningsplan 
2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre 
Oslofjord inkludert grensevassdrag på 
Østlandet” med vedlegg, blant annet ”Utkast til 
tiltaksprogram Vannregion 1: Glomma og indre 
Oslofjord” er nå ferdigstilt og sendt på høring. 
Thore Vestby/Knut Bjørnskau informerte om 
møtet i Vannregionutvalgets arbeidsutvalg 
09.12.2008. Thore Vestby/Anita Borge 
informerte om Vannregionutvalgets møte 
11.12.2008 og tilleggsbestillingen fra 
Vannregionmyndigheten.  
De to leveransene fra PURA til 
Vannregionmyndigheten, datert hhv. 21.11. og 
19.12.2008, ble gjennomgått. 
Avklaringer/poengteringer ble gjort. 
Det ble påpekt at oversendelsesbrevet til 
Vannregionmyndigheten av 21.11.2008 vil 
kunne utgjøre nyttig bakgrunnsinformasjon til 
kommunestyret ved presentasjon av PURA i 
kommunestyremøtene. 
Det ble bedt om en redegjørelse for hvordan 
”naturtilstand” er definert. Knut Bjørnskau 
informerte om et planlagt prosjekt mellom 
Universitetet i Oslo, NIVA og Fagrådet for vann- 
og avløpsfaglig samarbeid i indre Oslofjord. Her 
vil man benytte miljøstratigrafi (læren om lag i 
naturen) for å få informasjon om naturtilstanden 
(analyser basert på paleontologi – læren om 
forhistoriske planter og dyr - og sedimentologi - 
læren om jordas løsmasser og deres avsetning). 
PURA er representert i planprosessen for 
prosjektet. Det er her blant annet planer om å 
benytte foraminiferer (encellede dyr med 
kalkskall) som indikator for bestemmelse av 
naturtilstand. 
 
I forhold til Regjeringens tiltakspakke: Det ble 
påpekt at landbruket burde melde inn behov for 
midler som vil bli nødvendige for gjennomføring 
av jordbrukstiltak. 
Når Regjeringens tiltakspakke er klar, bør PURA 
med god hjelp fra ordførerne kunne påvirke 
rådmennene i kommunene til å sikre økonomi 
for tiltaksgjennomføringen i kommunene. 
  
Plan for videre arbeid med tiltaksanalysen ble 
gjennomgått. Det legges opp til en felles politisk 
sak i kommunene om høringsdokumenene fra 
Vannregionmyndigheten med særlig vekt på den 
delen som omhandler PURA. Den politiske 
saken oversendes i første rekke rådmennene 
innen 07.04.2009. Utkast til saken diskuteres på 
neste møte i styringsgruppen. På ordførermøte 
22.04.2009 april blir saken behandlet.  

AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS/AB 
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AB 
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5 Kommunikasjon 
 

Status for kommunikasjons-
/informasjonsarbeidet i PURA. 
Anita Borge redegjorde.  
- Det er lagt ut en mediabank på  www.pura.no 
med adresse www.pura.no/media.php 
- Anita Borge holdt innlegg på møte i Norsk 
Vannforening 01.12.2008 om kommunikasjon av 
tiltaksanalysen. Tilbakemeldingene har vært 
gode. 
- Informasjons-/kommunikasjonsrunde i 
kommunene: Erfaringer fra denne runden ble 
diskutert. Selv om ikke alle politikere føler at 
PURA angår dem og deres kommune enda, er 
det viktig å informere på dette stadiet i 
prosjektet. Mulig at fagpolitikere bør trekkes mer 
bevisst inn. 
- PURA-seminar 10.02.2009. Forslag til program 
og opplegg ble lagt frem. Styringsgruppen 
ønsker å bli invitert til dette seminaret. 
Rådmennene eller rådmennenes representanter 
bør også bli invitert. 
- Møte med interessenter i tre omganger i løpet 
av mars 2009: Separate møter med tema hhv. 
Årungen, Gjersjøen og Bunnefjorden. Skal sikre 
lokal tilhøringhet og engasjement. Viktig å 
sjekke ut datoer for disse møtene med 
ordførerne så tidlig som mulig, slik at de kan 
delta på møtene for sin kommune. 

AB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Neste møte Mandag 30.03.2009. Samme sted.  alle 
 

7 Eventuelt Vedr. høring av høringsdokumentene ”Utkast til 
forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: 
Glomma/Indre Oslofjord inkludert 
grensevassdrag på Østlandet” med vedlegg, 
blant annet ”Utkast til tiltaksprogram Vannregion 
1: Glomma og indre Oslofjord”: PURA bør 
koordinere hørigsuttalelsene fra 
interesseorganisasjonene i vårt vannområde. 
Dette vil sikre det lokale engasjementet. 
 
Prosjektleder varslet en utfordring ved en 
eventuell sykemeldingsperiode for 
landbrukssjefen i Follo. Landbrukskontoret har 
vært og vil fortsatt være en vesentlig bidragsyter 
i PURA ved planlegging og gjennomføring av 
tiltak for landbrukssektoren. Bidrag herfra vil 
være avgjørende for at prosjektet skal lykkes. 
Johan Alnes tar saken vedr. bemanning på 
Landbrukskontoret med sin rådmann. 

 
 
 
 
 
 
 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
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8 Runde rundt bordet – 
evaluering av møtet 

Det ble en diskusjon om styringsgruppens 
involvering i prosjektet. Gruppen ønsker i 
prinsippet å involveres ved beslutningssaker. 
Imidlertid er verdien av å bli informert om status 
for prosjektet i styringsgruppemøtene også stor. 
Ved utsendelse av mailer må mailen merkes 
med hva som forventes av involvering (om 
mailen og dens innhold skal tas til orientering, 
gis tilbakemelding på el.l.). 
Møtene må ikke bli for lange. 
Viktig at alle opplysninger om forhold 
styringsgruppen vil kunne bli stilt til ansvar for 
senere, kommer tydelig frem i dokumentene 
som sendes til styringsgruppen. 
Ved neste møte i styringsgruppen vil møtet 
starte kl 12.30. Det vil ikke bli servert lunch, kun 
kaffe og te.  

 
 
 
 

TV/AB 

 

 


