PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Til stede:

Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ
Sveinung Lindland, Oppegård kommune – SL, for Stig Bell - SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Torgeir Reierstad, Frogn kommune – TR
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Anita Borge, prosjektleder - AB

Forfall:

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd.
– HEB
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW

Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Møtested:

Ås: Moer Sykehjem, Tunveien 2

Møtetid:

03.12.2012 kl. 09.00 – 12.30 (inkl. lunch)

Referent:

Torgeir Reierstad, Frogn kommune

Neste møte:

14.03.2013, Moer sykehjem, Ås

Forkortelser i kolonne “Ansvarlig”: Se liste over “Til stede” og “Forfall”

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av referat
fra møte 11.10.2012.

Vedtak: Referat godkjent uten merknader

2

Prosjektorganisasjon

Biologi/Limnologi:
Knut Bjørnskau har varslet at han ikke kan bruke
like mye tid på arbeidet i PURA, særlig i
temagruppe Biologi/Limnologi, på grunn av store
oppgaver i Ski kommune. PURA har rettet en
henvendelse til Ski om å få bruke Knut frem til ny
leder for temagruppe Biologi/Limnologi er på
plass. Henvendelse ikke besvart av Ski kommune.
Vedtak: Styringsgruppen informeres om dette
14.12.2012.
Erstatter må diskuteres/avklares.

AB

AB, KB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Landbruk:
Ole Eide slutter på Landbrukskontoret i Follo.
AB, OE
Ønskelig at etterfølgeren overtar representasjonen
i PURA.
Vedtak: Styringsgruppen varsles om dette
14.12.2012.
Manglende representasjon fra Frogn Kommune:
Manglende deltagelse fra Frogn i temagruppene
Landbruk og Biologi/limnologi. Rådmannen er
purret flere ganger og har ansvaret for svar til
PURA.
Vedtak: Styringsgruppen varsles om dette
14.12.2012.
3

Økonomi

a) Fakturering av IT-tjenester:
PURA blir fra og med 2013 fakturert for ITtjenester fra vertskommunen Ås. Kostnaden er ca.
kr 20.000 pr år. Budsjettet for 2013 er justert ved å
redusere posten for annonsekostnader for å
finansiere den økte kostnaden.
Vedtak: Prosjektgruppen tar informasjonen til
etterretning. Styringsgruppen informeres om den
økte kostnaden for IT-tjenester i møte 14.12.2012.
b) Økonomisk bistand fra AFK:
PURA er innvilget 75.000 til prosjektleder og
25.000 til div. (utfiske Østensjøvann, medvirkning,
hjemmeside, modellering av landbrukstilførsler
med mer)
PURA utarbeider takkebrev og påpeker at vi
ønsker å fortsette som pilot og bidra i veiledning
av nye vannområder, men at dette fordrer noe
økonomisk bistand.
c) Biomanipulering av Østensjøvann:
Prøvefiske gjennomført, rapport forsinket flere
ganger men skal være klar 5. des. Foreløpig
utkast mottatt.
Rapporten blir vedlegg til søknad til DN, Klif, FM
og AFK. Mulighetsstudien anslår kostand for
utfiske i området til ca. 450.000 kr.

4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking 2011

Årsrapport 2011:
Det ble redegjort for status. På grunn av
forsinkelser i leveranse fra konsulentfirma og
korrigering av data for landbrukstilførsler er
årsrapport 2011 sterkt forsinket. Anita purrer på
Limno-Consult for den siste leveransen og
årsrapport 2011 ferdigstilles før jul.
Årsrapport 2012:
NIVA jobber med rapporten. Ønske fra PURA om
noen klare konklusjoner i rapporten. Viktig å tenke
på god formidling av resultatene.

2

AB

AB

AB

AB

AB/KB

5

Rapporteringer til
vannregionmyndigheten:
Handlingsplan 2013

Handlingsplan for 2013 er ferdigstilt etter gammel
mal.
VRM har sendt felles rapporteringsskjema for
årsrapport 2012 og handlingsplan 2013, utarbeidet
i samarbeid med Klif. Frist for felles rapportering:
15.02.2013. Ny mal er i samsvar med ESArapporteringen.
Landbrukskontoret og KOS-gruppen vil ha en
nøkkelrolle ved innhenting av data.

6

Gjennomgang og
revidering av
Tiltaksanalysen for
PURA av 2009

Tiltaksanalyse PURA
AB, KB
(alle)
• Avklare hva som kreves ved en revidering
av Tiltaksanalysen fra 2009
• Miljøtiltaksgruppen har utarbeidet en "Stegfor- steg-mal" for tiltaksanalysene
• Karakteriseringen i PURA må justeres
• Ny kunnskap
o Link mot fjorden: Naturtilstand,
miljøgiftregnskap
o Div. fra fagrådet vedrørende
kommunalteknikk – renseanlegg i
indre Oslofjord med mer (ref.
prosjektet "Indre Oslofjord 2030")
• AFK vurderer å gjennomføre felles
anskaffelse på bistand til utarbeidelsen for
alle vannområder i Akershus/Oslo
• PURA har godt grunnlag på
landbrukstilførsler
• PURA bør utarbeide kravspesifikasjon etter
eget behov, dette består i hovedsak av
behov for systematisering av data og
kunnskap
• Det bør gjennomføres et samarbeid med
vannområdene rundt indre Oslofjord.
Vedtak: Tiltaksanalysen er sak på møte i
temagruppe Biologi/limnologi 12.12.2012, der
strategi for arbeidet legges.

7

Nytt fra vannregionmyndigheten

Ingen representanter fra VRM på møtet.
Planlagt møte på Ås 04.12.2012 i regi av VRM
med regional referansegruppe og lokale lag og
foreninger om vesentlige
vannforvaltningsspørsmål. Usikkert om møtet blir
gjennomført pga. få påmeldte.

AB

8

Synspunkter/
medvirkning/bidrag fra
PURA

Follobanen:

AB

a) Regulering av tverrslag:
- Behov for å avklare om tidligere varslet tverrslag
på Taraldrud bortfaller
- Valgt drivemetode (boring) er trolig mer
skånsomt enn alternativ drivemetode (sprengning)
- Avklare hvor drivevann er tenkt ført
- FM er forurensningsmyndighet, etterspørre
tettere dialog med PURA og berørte kommuner

3

AB

- Momenter fra PURA sendes over som en
generell henvendelse, ikke som høringssvar.
b) Deponering av masser fra tunnelen:
Øy i Bunnefjorden:
Det arrangeres et folkemøte på Nesodden om
dette 04.12.2012. Trine stiller fra prosjektgruppen.
Deponering i Årungen:
- Deponere finstoff som sjikt for å forsegle
fosforrike sedimenter
- PURA må avklare sin rolle her, bør være faglig
premissgiver
- Avholdt møte mellom Ås kommune,
Landbrukskontoret, JBV og PURA.
- JBV ønsker at kommunen/PURA skal ta rollen
med å søke om og gjennomføre prosjektet
- Styringsgruppen informeres, saken drøftes i
temagruppene Landbruk og Biologi/limnologi.

TS

AB, KB,
OE

Vedtak: PURA kan bidra som premissgiver,
prosjektgruppen er skeptisk til prosjektet, men
ønsker workshop velkommen.
9

Temagruppene

Biologi/Limnologi:
Knut Bjørnskau informerte.
• Mottatt tilbud fra Bioforsk og UMB på
testing av 4 modeller til å beregne
landbruksavrenning. Prosjektet ferdigstilles
innen 01.03.2013.
Vedtak: Prosjektgruppen anbefaler at
prosjektet gjennomføres.
• Gjennomgang av nye og pågående
prosjekter i regi av UMB
• Et prosjekt er ønsket med UMB der det
settes søkelys på supplerende
vannkvalitetsovervåking og harmonisering
mot vanndirektivets planhjul
• Limno-Soil-rapporten: Møte med Tore
Krogstad og Øivind Løvstad i januar
• Fugleåsen: Pålegg fra FMOA til
entreprenør
• Endelig tilbakemelding mottatt fra NCH
Norge/Certified, - produsent av produkt til
oppløsing av fett i pumpestasjoner:
• NIVA/COWI-rapport om påvirkning på vann
langs E6 sendes prosjektgruppen
• Oslo Kommune deltar ved behov i
temagruppen, ønsker å få tilsendt
dokumenter

4

KB

Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Anita informerte.
• Ingen nye møter
• Medlemmene har bidratt med data til
handlingsplan 2013
• Eget møte vedrørende anskaffelse av
opplæring i tilsyn
• Stig Bell tilbake fra permisjon 07.01.2013,
neste møte i temagruppen 29.01.2013
Landbruk:
Ole Eide informerte.
• Jobber med å avklare kostnadstall til bruk i
rapportering
• RMP: Det går mot spissing av tiltak, 60/40regelen er ikke et spisset tiltak – mer
målretting nødvendig. Dette er i tråd med
prinsippet for fosforindekskalkulatoren
• Implementering av håndbok i bruk av
fosforindekskalkulatoren: Utsendt til
næringen
• Miljøplanregistrering – litt etter skjema.
Behov for flere rådgivere
• Bioforsk gjennomfører et prosjekt om skog
som bakgrunnsavrenning. PURA holder
seg informert om dette
10

11

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

Felles møte med
styringsgruppen
14.12.2012

AB

OE

Åpent møte med landbruksnæringen:
• Godt oppmøte
• Bøndene var opptatt av å være sitt ansvar
bevisst.
• Landbruksdirektøren holdt innlegg:
o Tiltakene skal spisses,
konkretiseres
o Fokus på buffersoner og grasdekte
dråg/vannveier
Websiden:
• Redesignes
• Ny side på plass i februar/mars
• Går fra lukket til åpen publiseringsløsning
• Hensikt: Enklere drift/vedlikehold, økt
brukervennlighet

AB, OE,
TW

Arrangeres på herredshuset/kommunehuset i
Enebakk (Kirkebygda). Første del av møtet er et
ordinært styringsgruppemøte. Andre del, der
prosjektgruppen er med, er et felles møte mellom
styrings- og prosjektgruppen. Anita utarbeider
agenda for fellesmøtet og sender ut til
prosjektgruppen.

AB

5

AB

12

Eventuelt

13

Neste møte: 14.12.2012: Fellesmøte med styringsgruppen 14.12.2012
Fellesmøte med
Nytt prosjektgruppemøte 14.03.13 på Moer
styringsgruppen
sykehjem.

alle

14

Runde rundt bordet –
evaluering av møtet.

alle

Møte/seminar arrangert av fylkesmannen hos Klif
23.11.2012. Anita holdt innlegg om arbeidet med
tiltaksanalysen i PURA. Se innlegget på PURAs
hjemmeside:
http://www.pura.no/images/content/files/29823235
1150.pdf

Bra og informativt møte

6

AB

