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

Christian Hintze Holm, Nesodden kommune – CHH 
Ildri Eidem Løvaas, Oppegård kommune – IEL (for Sylvi Graham) 
Anne Smedsrud, Byrådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune - AS 
Johan Alnes, Ås kommune – JA 
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 

Forfall: Sylvi Graham, Oppegård kommune – SG 
Georg Stub, Ski kommune – GS 
Lars Martin Julseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. – 
LMJ (observatør) 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV (observatør) 

Møtegruppe: Styringsgruppen med ledere av temagruppene 

Møtested: Frogn rådhus, Drøbak 

Møtetid: 30.03.2009 kl 12.30 -14.30 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: Onsdag 10.06.2009 kl 12.30-15.00, Frogn rådhus. 

 
 

Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
19.01.2009 

Referatet godkjent.  
Presisjon fra JA: Gunnar Larsen er tilbake i sin 
stilling. 

AB 
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2 Prosjektorganisasjon Prosjektgruppen og temagruppene: 
Anita Borge redegjorde for de siste endringene i 
prosjektorganisasjonen. 
Prosjektgruppen: 
Ås kommune: Gunnar Larsen fortsetter i 
prosjektgruppen. 
Temagruppe Biologi/limnologi: 
Ås kommune: Gunnar Larsen fortsetter i gruppen. 
Frogn kommune: Eli Moe kommer inn. 
Temagruppe Landbruk: 
Frogn kommune: Eli Moe kommer inn, deltar ved 
behov. 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse: 
Frogn kommune: Andrea Zuur fortsetter/overtar 
etter Lisbeth Bach. Andrea har imidlertid meldt 
seg ut av gruppen igjen. Prosjektleder minner om 
at kontinuiteten i temagruppene er avhengig av 
stabilitet i organiseringen. TV er kjent med at det 
er stor arbeidsbelastning ved Miljøkontoret. Frogn 
kommune må internt komme frem til en 
hensiktsmessig utnyttelse av sine ressurser, uten 
at dette går ut over deltakelse i PURA. 
 
En oppdatert oversikt over prosjektorganisasjonen 
er lagt ut på www.pura.no under ”Publikasjoner” 
og ”PURA´s viktige prosjektdokumenter”. 
 
Etter henvendelser til Viken Skog AS og 
Forsøksringen SørØst vedr. eventuell deltakelse i 
temagruppe Landbruk er det klart at Viken ikke 
har anledning til å delta, mens Forsøksringen 
ønsker honorar for deltakelse i temagruppe 
Landbruk. PURA gir ikke honorar for deltakelse i 
prosjekt- og temagrupper. Styringruppen 
bemerker at dette er i følge opprinnelig prinsipp 
for deltakelse i prosjektorganisasjonen. Det 
undersøkes om dette prinsippet er godt nok 
beskrevet i samlet saksfremstilling i PURA´s 
eierkommuner høsten 2007: ”Organisering, 
rammer og milepæler for vannområdet 
Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget – EU´s vanndirektiv”.   
 
Landbrukskontoret i Follo – deltakelse i prosjektet 
/ leveranser til prosjektet: 
TV redegjorde for bakgrunnen for saken. AB 
redegjorde for konsekvensene for prosjektet 
dersom Landbrukskontoret ikke deltar i 
prosjektorganisasjonen som opprinnelig avtalt og 
leverer det PURA har behov for av 
landbruksfaglige bidrag. SS redegjorde for 
situasjonen ved Landbrukskontoret. Det er et stort 
behov for økte ressurser ved Landbrukskontoret 
pga økte forvaltningsoppgaver.  

AB 
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 - forts. 
Prosjektorganisasjon 

PURA er kun én av årsakene til økte oppgaver.  
Det refereres til sak 6 i møte i Koordinerende 
utvalg for Landbrukskontoret 13.03.2009, sitat: 
”Det må legges frem 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”, sitat slutt.  
 
Vedtak: Styringsgruppen stiller seg bak vedtaket i 
Koordinerende utvalg, men påpeker at det blir 
viktig å opprette en permanent stilling, da 
arbeidsbelastningen fortsatt vil øke som følge av 
EU´s Vanndirektiv/Vannforvaltningsforskriften. 
Deler av styringsgruppen og prosjektleder ser på 
mulighetene for hvordan PURA kan bistå frem til 
en permanent stilling er opprettet. Dette kan være 
basert på midler til et definert prosjekt som går på 
informasjon mot bøndene. 
Landbrukskontoret fortsetter som deltakere i 
temagruppe Biologi/limnologi. I en overgangsfase, 
til økte ressurser ved Landbrukskontoret er på 
plass, kan det bli aktuelt med en redusert 
deltakelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB/TV 
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3 Økonomi Retningslinjer for bruk at ”øvrige prosjektmidler”: 
Ref. sak 2, vurdering av PURA´s muligheter for 
bistand ved en midlertidig løsning av 
bemanningssituasjonen ved Landbrukskontoret. 
Vedr. gruppen som skal se på ulike alternativer:  
En vurdering av økonomisk bistand fra PURA 
inngår i gruppens mandat. 
Årsmelding for PURA 2008: 
Noen innspill til supplement ble gitt. Disse tas inn i 
endelig utgave.  
Søknad til Akershus fylkeskommune om 
økonomiske midler: 
Basert på søknad av 03.03.2009 er det gitt 
muntlig tilsagn om kr 100.000 til informasjonstiltak 
i PURA (populærutgave av tiltaksanalysen, 
informasjonsbrev til bøndene, møter med 
interessenter) 
UMB-prosjekt om sedimenenes betydning som P-
kilde i Årungen – status: 
Som tidligere vedtatt, bidrar PURA og 
Fylkesmannen i O & A med kr 40.000 hver. Møte 
avholdt 06.02.2009 mellom UMB, Fylkesmannen i 
O & A og PURA. Fremdrift: Delrapport 
oversendes PURA innen 01.12.2009, endelig 
rapport senest 01.07.2010. Arbeidet inngår i en 
masteroppgave med leveringsdato 15.05.2010. 
PURA har på oppfordring sendt UMB en generell 
anbefaling om forskningsaktivitet i Årungen. 

AB 
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4 Tiltaksanalyse 
 

Utarbeidelse av populærversjon av tiltaksanalysen 
med faktaark 
AB redegjorde for status. Ferdigstilling av 
populærutgave og faktaark for samtlige 
vannforekomster medio mai. Sommerseth Design 
jobber med lay-out. 
Utarbeidelse av samlet saksfremstilling for 
eierkommunene i PURA 
Saken skal opp på ordførermøte 17.04.2009. 
Rådmennene får saken fra PURA innen 
07.04.2009. Rådmennene sørger for det videre 
løp, hvor hver enkelt kommunene spiller inn sin 
del. 

AB 
 

 
 
 
 

 
 

5 Kommunikasjon/ 
seminarer/workshops 
 

Status for kommunikasjons-/informasjonsarbeidet 
i PURA. 
AB redegjorde.  
- En oppdatert oversikt over 
prosjektorganisasjonen er lagt ut på www.pura.no 
under ”Publikasjoner” og ”PURA´s viktige 
prosjektdokumenter”. 
- Et informasjonsbrev er sendt ut til bøndene i 
PURA´s vannområde. SS har skrevet en kronikk i 
Bondebladet om utfordringene ifht Vanndirektivet. 
-  Informasjons-/kommunikasjonsrunde i 
kommunene er nå fullført. 
- PURA-seminar gjennomført 10.02.2009. Gode 
tilbakemeldinger. Vanskelig å få med 
rådmennene.  
- Seminar/workshop om innsjørestaurerende tiltak 
planlegges ultimo mai. 
- Informasjons-/kommunikasjonsmøter med 
interessentene. Datoer for møtene settes i 
prosjektmøte 02.04.2009, styringsgruppen varsles 
asap om disse. 

AB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Neste møte Onsdag 10.06.2009 kl 12.30-15.00, Frogn rådhus. alle 
7 Eventuelt Ingen saker  
8 Runde rundt bordet – 

evaluering av møtet 
 Vanskelig å finne P-plass. Friskt møte med god 
takhøyde. Viktig med en bevissthet rundt ansvar 
og roller.   

 
 

 
 


