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Hvorfor seminar nå?  
 
 

● Milepæl I: "Lokal tiltaksanalyse for PURA   
   2016-2021" er ferdigstilt  
 

→ felles forankring av budskapet 
→ felles forståelse for hvordan vi jobber  
     videre for å lykkes 
 
 

● Milepæl II: "Regional plan for  
   vannforvaltning" og "Regionalt  
   tiltaksprogram etter vannforskriften" er 
   ute på høring 
 

→ felles politisk forankring av mål og tiltak 
     i PURA (ref. tiltaksanalysen) 
→ synliggjøring av konsekvensene for  
     kommunene og sektorene 
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  PURAs mål - 
   i tråd med  
   EUs vanndirektiv og 
   vannforskriften: 

 

Sikre god kjemisk og økologisk 
 tilstand, tilnærmet naturlig  
økologisk tilstand, for  
vannkvaliteten i Bunnefjorden  
med Årungen- og  
Gjersjøvassdraget 
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● Temagruppe Biologi/limnologi   
 

● Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
 

● Temagruppe Landbruk 



 

 
 

kl. tema innlegg ved 

09.00-9.15 Oppmøte. Kaffe, te, noe å bite i 

09.15-09.30 
 

Velkommen. Tema for dagen  
 

Anita Borge 

09.30-10.00 

 

Status i PURA. Hva har vi oppnådd? Hvordan 
jobber vi videre? 
 • felles forankring av budskapet i “Lokal tiltaksanalyse 
for PURA 2016-2021” 
• felles forståelse for hvordan vi skal jobbe videre for å 
lykkes med tiltaksgjennomføring og arbeidet mot god 
vannkvalitet 
 

Anita Borge 

10.00-10.45 

 

• Lokal tiltaksanalyse for PURA 2016-2021 
Link mot: 
    - Regional plan for vannforvaltning 
    - Regionalt tiltaksprogram 
 

• Samlet saksfremstilling i eierkommunene høst 
2014 
 • litt om hensikt, innhold og gjennomføring  
 

Leif Simonsen, 
Norconsult 
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10.45-11.00 Pause  

 

11.00-11.15 

 

Oppfølging av regional plan for vannforvaltning og 
regionalt tiltaksprogram – hva skjer videre? 
 

 

Akershus 
fylkeskommune  
 

 

11.15-11.45 

 

Temagruppe Biologi/limnologi, del I: 
 

• Status i gruppen 
• Arbeidsoppgaver 
• Utfordringer med aktuelle tema 
• Videre arbeid 
 

 

Ellen Hougsrud 
 
 
 
 
 

11.45-12.30                         Lunch 

 



12.30-13.00 

 

Temagruppe Biologi/limnologi, del II: 
 

• Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen i PURA 
2013  
 

Norsk institutt for 
vannforskning 

 

13.00-14.00 
 

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse: 
 

• Status i gruppen 
• Arbeidsoppgaver 
• Utfordringer med aktuelle tema  

- kurs i tilsynsopplæring i PURAs 
vannområde april 2013 

- nytt rapporteringssystem for kommunene 
• Videre arbeid 

- gjennomføring av tiltak innen avløpsnettet 
og i spredt bebyggelse i PURAs 
eierkommuner 2008-2015 og 2016-2021. 

 

Wenche Dørum  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Simonsen, 
Norconsult 
 
 

14.00-14.15                         Pause 
 

14.15-15.15 
 

Temagruppe Landbruk: 
 

• Status i gruppen 
• Handlingsplan for landbrukssektoren i PURA 
2014-2016 og arbeidsoppgaver som følger av 
denne 
• Prosjekt Østensjøvann 
 
• Miljøtiltak i landbruket sett fra bøndenes ståsted 
 

 

Lars Martin Julseth 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tom Wetlesen 

 

15.15-15.30 
 

Oppsummering & vel hjem  
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