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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, prosjektleder og møteleder - AB
Stig Bell, Oppegård kommune - SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS
Anne-Marie Holtet, Ski kommune, for Knut Bjørnskau - AMH
Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo - LMJ
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo – EH
Helge Lorentzen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
miljøvernavd., for Heidi Engelhardt-Bergsjø, - HL
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW

Forfall:

Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd.
– HEB
Torgeir Reierstad, Frogn kommune – TR
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune – KLJ
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW

Møtested:

Ås: Moer Sykehjem, Tunveien 2

Møtetid:

27.08.2013 kl. 09.00 – 12.30 (inkl. lunch)

Referent:

Arnt Øybekk, Ås kommune

Neste møte:

05.11.2013, Moer sykehjem, Ås

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

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av referat Vedtak: Mindre endringer i punkt 7 og 10, for øvrig
fra møte 13.06.2013.
ingen merknader. Referatet godkjent.

AB

2

Prosjektorganisasjon

AB

Temagruppe Landbruk:
Lars Martin Julseth har startet i sin nye stilling som
landbrukssjef i Follo, og er nå ny leder for
temagruppe Landbruk.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Temagruppe Biologi/limnologi:
Ellen Hougsrud ny leder fra 05.08.2013.
3

Økonomi

A): Søknad om økonomisk bistand til
biomanipulering i Østensjøvann til Direktoratet for
naturforvaltning, Klif, Akershus fylkeskommune og
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Avslag fra DN og Klif. Tilsagn fra Fylkesmannen på
kr. 50.000. Tilsagn fra Akershus fylkeskommune på
kr. 30.000.
Fagmiljøene er delte når det gjelder synet på
biomanipulering. Reduksjon av noen alger kan gi
oppblomstring av andre. Temagruppe
Biologi/limnologi tar saken videre og vurderer faglig
og økonomiske muligheter og begrensninger.
Vedtak: Temagruppe Biologi/limnologi vurderer om
det bør arrangeres et møte med fagmiljøene om
innhold i prosjekt. Det rettes spørsmål til
kommunene om økonomisk bistand.
B): Økonomisk bistand fra Akershus
fylkeskommune: Kr 75.000

AB/EH

AB

PURA er i følge tildelingsbrev av 14.06.2013 tildelt
midler på kr. 75.000 som kan disponeres fritt til
arbeid med vannforvaltningen.
C): Mulighet for å søke midler fra Akershus
fylkeskommune
I brev av 14.06.2013 informeres det om at
vannområdene kan søke midler som fortrinnsvis
skal benyttes til arbeidet med tiltaksanalysen, med
fokus på formidling til publikum, politikere og
påvirkere samt til kunnskapsinnhenting.
Vedtak: PURA søker om midler til utarbeidelse av
tiltaksanalysen.
D): Mulighet for å søke om midler fra Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
I mail fra Simon Haraldsen av 26.06.2013
informeres det om at vannområdene kan søke om
midler som skal benyttes til:
-supplerende biologiske undersøkelser
-problemovervåking
-til faglige underlag for tiltaksanalysene
Vedtak: PURA søker om midler til
bunndyrundersøkelsen som i følge PURAs
overvåkingsprogram skal gjennomføres i 2015,
samt til overvåking av effekter av salting av veier.

2

AB

AB

4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking 2012

Anita redegjorde for status for rapporten. Et
avsluttende møte ble avholdt med NIVA 17.06.2013.
Ny versjon mottatt i slutten av juli. Tilbakemeldinger
til denne gitt fra Anne-Marie Holtet og Anita. Endelig
forslag til rapport skal til behandling i temagruppe
Biologi/limnologi 04.09.2013. Det må tas en
avgjørelse på hvilke deler av rapporten som skal
inngå i et kortfattet sammendrag.
Vedtak: Temagruppen går gjennom rapporten som
så sendes til prosjektgruppen med forslag til
sammendrag.

AB/EH

5

Vannkvalitetsovervåking i PURA fra
2014

Ref. tidligere diskusjon i prosjektgruppen
13.06.2013. Anne-Marie supplerte med informasjon
om status for fiske- og krepsundersøkelser. Som
vedtatt 13.06.2013: Temagruppe Biologi/limnologi
tar opp saken i sitt neste møte.

AB/EH

6

TAR – Tiltaksanalyseredaksjonen:
Evaluering og
revidering av
"Tiltaksanalyse for
PURA 2009"

Anita redegjorde for status i arbeidet med den
reviderte tiltaksanalysen. Kommunenes
representanter i temagruppe Kommunalteknikk,
overvann og spredt bebyggelse har levert data for
utarbeidelse av fosforregnskap. Avlastningsbehov
skal beregnes. Veileder for klassifisering av
miljøtilstand benyttes for å bestemme
miljømål/klassegrenser. Vanntype for
vannforekomstene bestemmes. Data i Vann-nett for
PURA oppdateres/korrigeres og en liste over
vannforekomster i risiko blir tilgjengelig. Det tas en
gjennomgang av tiltak med de aktuelle sektorer.
Leveranse til vannregionmyndigheten innen
30.11.2013 vil bestå av et excel-ark og en
prosatekst.

AB
KB
SB
EH
Wenche
Dørum
Randi
Aamodt
Sigrid
Bjørck
Stein
Sæter

7

Regionalt
overvåkingsprogram
for vannregion 1 –
PURAs bidrag til
Fylkesmannen

Eierkommunene har levert data som inngår i
PURAs bidrag til regionalt overvåkingsprogram.
Dette ble sendt Fylkesmannen innen fristen
20.08.2013.

AB

8

Nytt fra vannregionmyndigheten

Anja orienterte. Pågående aktiviteter:
- kurs i grunnlagstabellen for prosjektledere
- kurs i beregning av tilførselsdata for prosjektledere
- mulig det lages en egen avlastningtabell for
Akershus

AW

3

9

Temagruppene

Biologi/Limnologi:
Ellen informerte. Møte i gruppen 04.09.2013. Mange
viktige saker på agendaen, bl.a.:
• Årsrapport 2012
• Overvåking fra 2014
• Test av modeller for landbruksavrenning – LimnoSoil-modellens fremtid i PURA
• Limno-Soil-prosjektet
• UMB-prosjektet "Årungens trofiutvikling og
eksponering for miljøgifter – endringer med tiden –
referansetilstand
• UMB-prosjektet "Faktorer som regulerer
primærproduksjonen/algebiomasse i Årungen og
Østensjøvann med vekt på lys, temperatur og
næringsstoffer – supplement til ordinær
vannkvalitetsovervåking"
• Utfiske Østensjøvann
• Miljøgiftprosjekt for indre Oslofjord
• Veiprosjekter: Utbygging av E 18 fra Retvedt til
Vinterbro og rensing av tunellvaskevann fra
Nordbytunellen – PURAs engasjement
• Diskusjon om temagruppens rolle og arbeidsform
Landbruk:
Lars Martin orienterte om aktuelle saker for
temagruppen:
• RMP
• P-indekskalkulatoren – ytterligere implementering
• Handlingsplan for landbruk – denne må spisses
Neste møte i temagruppen vil bli holdt i slutten av
oktober.
Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
Anita informerte på bakgrunn av notat fra Wenche
Dørum.
• Det er ikke avholdt møte siden siste prosjektmøte
13.06.2013
• Gruppen har frem til nå levert data for
fosforregnskapet for PURA ifb. revidert
tiltaksanalyse
• Neste møte i temagruppen ble bestemt å skulle
avholdes 18.09.2013, men vil muligens bli utsatt på
grunn av få saker.

10

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

A): Åpent møte med interessenter 17.09.2013.
Anita presenterte forslag til program og deltakere.
Dette ble diskutert. Innspill fra gruppen tas inn i
revidert program og sendes gruppen for
godkjenning. Utkast til adresseliste sendes også
prosjektgruppen for kommentar.

4

EH

LMH

WD

AB

B): Justering av web-siden til ny mal og økt
brukervennlighet
Anita redegjorde for status. Ny web-side vil ha økt
brukervennlighet og bedre oppetid. Det er mye
arbeid med å overføre data fra gammel til ny side.
En del arbeid er gjennomført, men noe gjenstår,
blant annet løsning som viser utvikling i fosfor for
vannforekomstene i et historisk perspektiv (snitt for
år) og som månedsverdier. Arbeidet med web-siden
må prioriteres ned i perioder der det er mange
andre kritiske oppgaver som tar all tid.
11

Eventuelt

Follobanen
Stig tok opp hvordan kommunene skal / har
kapasitet til å følge utbyggingssaker fra planlegging
til drift. Hvordan følge opp
miljøoppfølgingsprogrammene på en god måte?
Stig foreslo at PURA tok mer av dette arbeidet.
Diskusjon i gruppen.
Vedtak: Temagruppe Biologi/limnologi tar opp dette
i forbindelse med sak på neste møte om PURAs
engasjement i utbygging av E 18 Redvedt –
Vinterbro. Forslag fra temagruppen legges frem for
prosjektgruppen på neste møte.

AB/EH

12

Neste møte i
prosjektgruppen

05.11.2013 på Moer sykehjem.

alle

13

Runde rundt bordet –
evaluering av møtet.

Bra møte, konstruktivt, viktige saker, god diskusjon.

alle

5

