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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 

Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 

Anita Borge, prosjektleder PURA 
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo, leder av gruppen  
Randi Aamodt, Oppegård kommune 
Anne-Marie Holtet, Ski kommune 
Terje Wivestad, FM i Oslo og Akershus Miljøvernavd.  
Eli Moe, Frogn kommune  
Arnt Øybekk, Ås kommune 
Knut Bjørnskau, Ski kommune 
Andrew Michael Bennett, Nesodden kommune (fra 9:30) 
Linda Schmidt, Frogn kommune 
Henrik Huse Linnerud, Frogn kommune 
Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune 
 
Kajsa Frost, Statens vegvesen 
Toril Giske, VAV, Oslo kommune 
Stig Bell, Oppegård kommune 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune 
Bjørn Edholm, Frogn kommune 
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune 
Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo 
Tom Westlesen, Akershus Bondelag 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 
Kari Engmark, Fylkesmann i Oslo og Akershus 
Anja Winger, Akershus Fylkeskommune 
Endre Hoffeker, Oppegård kommune 
 

Referent: Anna-Lena Beschorner 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA og Temagruppe Biologi/Limnologi 

Møtested: Lille sal, kulturhuset i Ås 

Møtetid: Onsdag 24.04.2014 Kl.09:00-13.15 

 

 Anita Borge ønsket velkommen og orienterte om formålet for møtet. Det var 
et fellesmøte for prosjektgruppe PURA og temagruppe Biologi/limnologi 
hvor hovedtema var å diskutere og fatte vedtak om utfiske i 
Østensjøvannet. Ellen Hougsrud ledet møtet. 

http://www.pura.no/
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Sak nr. Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

1. 
 

Referat fra møte 
14.02.2014 
 
Vedtakssak 

Referatet ble godkjent uten endringer. Ellen/Anita 
 

2. 
 

Erfaringer og 
kunnskapsinnhenting 
fra fagseminar om 
utfiske i 
Østensjøvann  

 
Vedtakssak 

Vi tok en runde rundt bordet og alle kunne 
komme med innspill. Det fleste var positive til 
utfiske selv om det er usikkerheter om 
effekten. Flere påpekte at tiltak på kildesiden 
(kommunalt avløpsnett og landbruk) også 
må gjennomføres og intensiveres. 
Konklusjon etter diskusjonen: 

 Fosfor må reduseres før utfiske skal 
gjennomføres (helst ned til 50µg/l) 

 Ski kommune skriver et notat ang. 
utbedring av avløpsledningsnettet 
(hva skal gjennomføres, frist, 
kostnader, forventet P-reduksjon) 

 Temagruppe Landbruk oppfordres til 
å se nærmere på muligheten for 
ytterligere tiltak i landbrukssektoren 
rundt Østensjøvann. 

 Fylkesmannen kontaktes for å høre 
hvordan søknadsprosessen skal 
være. Her må også Fylkeskommunen 
involveres. 

 Det må avklares hvordan vi kan få 
midler til å gjennomføre tiltaket 

 Vi må holde kontakt til NMBU og Per 
Arne Holt-Seeland. Holt-Seeland bes 
om å komme med et notat om 
hvordan utfiske skal gjennomføres i 
praksis. Tidspunkt, mengde, hvilke 
arter/størrelser, m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knut/Anne 
Marie 
 
 
 
Ellen 
 
 
 
 
Anita 
 
 
 
Anita 
 
Anita 

3. Fugleåsen 
næringsområde 
 
Orienteringssak 

Knut og Anne Marie var på møte med FM og 
Bulk eiendom 25.03.2014. Det etterlyses 
referat fra møtet. 
Det er sannsynlig at de høye Tot N verdiene 
kommer fra sprengning. Andre kilder 
utelukkes. 
Det avventes nå forslag til videre overvåking 
fra Bulk eiendom. Denne må sees i 
sammenheng med PURAs og Ski 
kommunes overvåking i området. 

 
Terje 
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4. 
 

Begrep 
vannforekomst → 
tiltaksområde 
 
Orienteringssak 

Anita og Knut var i møte med Terje og Leif 
Nilsen fra Fylkesmannen 18.03.2014. Her 
ble det blant annet diskutert om man kan 
kalle vannforekomster for tiltaksområder. 
Østensjøvannet er for eksempel et 
tiltaksområde, med tilførselsbekkene som 
vannforekomster i  Vann-nett. En overgang 
til «tiltaksområde» vil  gi oss mulighet til å 
kommunisere om vannkvalitet for de samme 
områdene som før, og samtidig være 
harmonisert med Vann-nett.  
PURA og Fylkesmannen skal komme med et 
forslag til justering av vannforekomster. 
Dette gjøres i et møte 08.05.2014. Forslaget 
diskuteres så med de enkelte kommunene 
(se også punkt 5). 

 
Anita 
 
 
 
 
 
 
 
Terje 
 
 
 
 
 
Terje/Anita 

5. Vann-nett 
 
Orienteringssak 

Det må gjøres en ryddejobb i Vann-nett. 
Vannforekomster skal justeres og det skal 
legges inn gjennomførte tiltak. Fosforverdier 
og begroingsalger må også inn (se også sak 
4). Det er Norconsult som gjør jobben og det 
følges opp på møte med FM 08.05.2014. 

 

 Lunsj   

6. Leirdekningsgrad 
 
Orienteringssak 

I den nye klassifiseringsveilederen har 
kapitlet som leirpåvirkete vassdrag falt ut. 
Vannområde Øyern har lyst ut en 
konkurranse om kunnskapsinnhenting om 
leirepåvirkete vassdrag hvor denne 
problemstillingen skal belyses.  
Fylkesmannen har skrevet et brev til 
Miljødirektoratet hvor man har bedt om å ta 
opp problemstillingen. Tema skal tas opp i 
møte med Miljødirektoratet 14.05.2014. 
Eli etterlyser også erosjonsrisikokart for 
områdene der leirdekning er et problem. 
Bioforsk jobber med det og sannsynligvis 
skal referansegruppe møtes til høsten. 

 
 
 
 
 
 
Terje 
 

7. 
 
 

Basisovervåking 
 
Orienteringssak 

PURA har fått en del stasjoner inn i forslaget 
til basisovervåkingsprogram. Det er imidlertid 
høyst uklart om disse stasjonene vil bli 
endelige, hvem som skal gjennomføre 
overvåkingen og hvem som skal betale for 
det. Basisovervåkingen må anses å være et 
supplement til tiltaksrettet overvåking. 
Kommunene kan ikke belastes økonomisk 
for basisovervåkingen. Dette tas også opp i 
Fylkesmannens møte med Miljødirektoratet 
14.05.2014. 

Terje 
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8. Miljøgifter 
 
Orienteringssak 

I PURAs vannområde er tette flater en 
hovedkilde til miljøgifter. Det pågår flere 
prosjekter i området som ser på avrenning 
fra tette flater. Noen prosjekter er nettopp 
avsluttet. Fagrådet skal engasjere en 
konsulent som skal lage en sammenstilling 
av resultatene. Konsulenten skal 
konsentrere seg om kildene, dvs. hvilke 
stoffer er aktuelle hvor.  
Norsk Vann har også et eget prosjekt på 
miljøgifter som har et bredere fokus (se 
hjemmeside til Norsk Vann). 

 
 
 

9.  Status for 
årsrapporten 2013 og 
faktaarkene 
 
Orienteringssak 

Årsrapport: 
NIVA kommer med utkast til rapport denne 
uken (uke 17). Kommunene har levert 
tilførselstall, Landbrukskontoret vil levere 
sine tilførselstall. En foreløpig oversikt viser 
at noen tilførselstall må være feil. Anita og 
Anne-Marie skal se på dem når alle tallene 
har kommet. Ad-hoc-gruppe Årsrapport 
(Knut, Anne-Marie og Anita) tar en 
gjennomgang av endelig utkast fra NIVA før 
den sendes på kommentarrunde i 
temagruppen og prosjektgruppen. 
Faktaarkene: 
Det har kommet mange innspill til 
faktaarkene som både går på tydeliggjøring 
og pedagogikk. Leif Simonsen (Norconsult) 
får tilsendt innspillene og ferdigstiller 
faktaarkene i løpet av mai. 

 
 
 
Anita/ 
Anne-Marie 
 
 
 
 
 
 
Anita 
 
 
 
Anita 

10. Bestillingen fra 
prosjektgruppen – 
Workshop om 
vannkvalitetens plass 
i forvaltningen 
 
Vedtakssak 

Det dannes en ad-hoc gruppe som ser 
nærmere på programmet til et workshop om 
vannkvalitetens plass i forvaltningen. 
Aktuelle deltagere i ad-hoc gruppen er 
Anita og Knut. Det sendes forespørsel til 
Wenche Dørum i KOS-gruppen for å få en 
deltager fra denne gruppen. 
Aktuelt tidspunkt for workshop: Sen 
høst/vinter. 

 
 
 
 
 
Anita 

 


