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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til: Knut Bjørnskau, leder temagruppen  

Anita Borge, prosjektleder   
Ida Egge Johnsen, Oppegård kommune 
Eli Moe, Frogn kommune  
Stein Sæter, Landbrukskontoret i Follo 
Helge Lorentzen, miljøvernavdelingen, Fylkesmannen 
 

Forfall: Anna-Lena  Beschorner,  VAV, Oslo kommune  
Toril Giske, VAV, Oslo kommune  
Andrew Michael Bennett, Nesodden kommune  
Arnt Øybekk, Ås kommune 
Anne-Marie Holtet, Ski kommune  
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo 

Møtegruppe: Temagruppe Biologi/limnologi 

Møtested: Ski kommune, virksomhet kommunalteknikk, Teglveien 18, møterom annen 
etasje. Møtet startet med lunsj. 

Møtetid: 
Referent: 
Neste møte: 

Tirsdag 26.02.13, kl. 12:00 - ca 15:00. 
Eli Moe 
Etter avtale 

 

 

Sak nr Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

1 Referat fra møte 
12.12.12 
 

Godkjent, som utsendt per e-post. Legges ut på 
web-siden. 
 

Anita 

2 
 

Ny leder av 
temagruppe 
Biologi/limnologi 

Ski har to repr. i gruppen. Knut går ut av gruppen 
pga begrenset arbeidskapasitet. 

 

Ellen var vurdert som en lederkandidat, men 
fungerer per d.d. som leder av Landbrukskontoret 
og har på bakgrunn av dette ikke kapasitet til å ta 
på seg ledervervet. 
 

Det ble foreslått at gruppen legger opp til redusert 
aktivitet frem til avklaring med Ellen om hun kan ta 
lederrollen for gruppen. 
 

 



2 

 

  
 

Det er imidlertid viktig å få en ny leder til 
temagruppen så snart som mulig, siden 
aktivitetsnivået er høyt i gruppen. Blant annet vil 
behandling av årsrapport 2012 blir en viktig sak. 
 

Anita fremlegger forslaget for prosjektgruppen 14. 
mars, samt styringsgruppen 3. mai. 

 
 
Anita 
 
 
 
 

3 
 

Supplement til ordinær 
vannkvalitetsovervåkin
g i Årungen – møte 
13.02.13 med UMB 
 

Referat fra møtet med UMB ble delt ut.  
 

Prosjektbeskrivelse fra UMB (felles fra Institutt for 
plante- og miljøvitenskap og Institutt for 
naturforvaltning) er ventet oversendt før påske.  
Prosjektbeskrivelsen blir tema i denne gruppen.  
Mulighetene for et eventuelt spleiselag med 
Fylkesmannen avklares.    
 

 
 
 
 
 
 
Anita 
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Prosjekt test av 
modeller for 
næringsstoffavrenning 
innen landbruk – møte 
med Bioforsk 14.02.13 
 

Fire ulike modeller er testet, blant annet Limno-
Soil, som er benyttet i PURA. Rapporten for 
oppdraget skal foreligge 1. mars. Resultatene vil 
være viktige bidrag for vurdering av 
modellberegningene som er gjennomført i PURA 
fra 2007/2008.   
Foreløpige resultater fra testen viser at effekten av 
gjennomførte tiltak trolig er overestimert i PURA. 
Dette kan ha betydning for PURAs miljømål for 
vannforekomstene.  
Sammen med leirdekningsgrad fremmer dette 
behovet for en vurdering av om vannforekomstene 
kan klassifiseres som "sterkt modifisert 
vannforekomst".  
I regi av vannregionmyndigheten vil det 
gjennomføres en modellering av landbrukstilførsler 
ved bruk av Agricat-modellen for samtlige 
vannområder i vannregion 1. Arbeidet utføres av 
Bioforsk.  
Bioforsk sitt arbeid for PURA har vært avgjørende 
for modellvalget i denne felles modellkjøringen. 
 

Anita 

5 
 

Status rapport Limno-
Soil dat. 15.09.12 – 
søknad om 
videreføring. Møte 
avhold 31.01.13 for å 
gi tilbakemelding til 
Tore Krogstad og 
Øivind Løvstad  
 

Referat fra møte med Øivind Løvstad og Tore 
Krogstad ble delt ut. 
Leveranse er ikke i tråd med 
oppdragsbeskrivelsen.  
Referatet angir konkrete punkter for forbedring av 
rapporten. 
Landbrukskontoret er klar til å levere data fra 
aktuelle delnedbørsfelt. Det forutsettes at 
Løvstad/Krogstad tar kontakt. Ny frist for levering 
15.4.     

 

Videre oppfølging må sees i forhold til modelltest 
og resultat fra overvåkingen (UMB). 
 

Anita 
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Årsrapport 2012 for 
PURA. Status 
arbeidsmøte med 
NIVA 01.02.13 

Det har vært avholdt arbeidsmøte med NIVA.   
 

Det er ønske om vurdering av leirdekningen i de 
ulike vannforekomstene og effekt av denne på 
miljømål. Informasjon om dette finnes i form av 
kart. Informasjon er overlevert NIVA. 

 

Utfordring med klassifisering (gammelt/nytt 
system). Alle vannforekomster vurderes nå etter 
nytt system, dette fører til at enkelte faller inn i en 
bedre klasse (f. eks Tussetjern). I denne 
sammenheng er det viktig å være tydelig på 
årsaken til denne forbedringen. 
 

Utkast til årsrapport 2012 fra NIVA kommer trolig 
medio mars. Temagruppen behandler rapporten 
så snart den er klar for gjennomgang. 
Layoutarbeid berammet til april.  
 

Anita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alle 
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Status tilbud fra UMB 
på utfiske i 2013 i 
Østensjøvann - 
søknad om midler 
 

UMB ved Institutt for naturforvaltning har ansvar 
for gjennomføring, evt. innleid bistand. 
Det er purret på svar hos aktørene som mottok 
søknad fra PURA 14.12.2012 for gjennomføring av 
utfiske.  
Foreløpig tilbakemelding; FM avventer 
tildelingsbrevet. Muligheter for begrenset bidrag. 
AFK kan ikke gi noe svar pr nå.   
DN jobber med budsjettet for 2013 og kan ikke gi 
svar før etter dette er fastsatt. Ingen midler fra Klif. 
 

Anita 

8 
 

Status vedr 
miljøgiftprosjektet i 
Fagrådet 
 

Tilførselsregnskap oppdatert. 
En del data lagt inn i Vannmiljø/Vann-nett. 

 

Delrapporter skal sammenstilles slik at materialet 
kan brukes inn i arbeidet med karakterisering og 
tiltaksanalysene i de tre vannområdene som til 
sammen utgjør indre Oslofjord.  
Fagrådet vurderer hvem som skal få oppdraget 
med å sammenstille delrapportene.   

 

Forslag til overvåkingsprogram vil komme ut av 
dette arbeidet, inkl. bedre identifisering av 
hotspots for forurensing mht. miljøgifter. 

 

Nytt system for klassifisering av miljøgifter i 
sediment og biota er ute på høring i regi av Klif. 
Her foreslås miljøgifter for overvåking. 
Miljøkvalitetsstandarder skal utarbeides.  
 

Knut 

9 
 

Neste planperiode; 
karakterisering – 
revidert tiltaksanalyse 
for vannområdet 
PURA – anskaffelse 
konsulent 
 

To tilbud mottatt - fra Norconsult og Aquateam. 
Det er avsatt midler i PURA for anskaffelsen.  
TAR-gruppa vurderer tilbudene og vil engasjere en 
av tilbyderne. Oppstartsmøte i uke 11. 
 

Det er ønskelig at NIVA bidrar med vurdering av 
vannkvalitetsmål med bakgrunn i deres 
utarbeidelse av årsrapport 2012. Formalisert 
henvendelse vedr. dette vil sendes over etter 
innspill fra Knut.  
 

Anita 
 
 
 
 
 
 
Anita 
Knut 
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10 Eventuelt 
 

Gjersjøen 
I forbindelse med Fugleåsen har det blitt økt fokus 
på Gjersjøen  
Oppegård Vel har sendt en bekymringsmelding til 
Miljøverndepartementet vedrørende vannkvalitet 
og forvaltning av vannforekomstene. 
Bekymringsmeldingen ble delt ut på møtet. 

 

Vi avventer oppfølging av politisak mht. 
Fugleåsen.  

 
Follobanen og Bekkelaget renseanlegg 
Store masser som skal håndteres. 
Følgende muligheter for 
massehåndtering/deponering er vurdert/under 
vurdering: 

  plassering av masser over sedimentene i 
Årungen  

 opparbeidelse av ny øy i Bunnefjorden  

 oppfylling / tildekking over / som 
erstatning for alunmasser ved Taraldrud. 

Viktig at PURA involveres i prosessen i 
kommunene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita 

 

 

 

 


