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04 1. PURA - BAkgRUnn, foRmål

PURA, vannområdet Bunnefjorden med årungen- og 

gjersjøvassdraget (se kart til høyre), ble opprettet i 

2008 som en følge av innføringen av eUs  vanndirektiv 

– ”Water framework directive”. vanndirektivet er 

implementert i norsk lovverk gjennom ”forskrift om 

rammer for vannforvaltningen – vannforskriften” av 

15.12.2006 med endringer av 23.12.2009. PURA 

vannområde er et av vann områdene i vann region 1, 

glomma/indre oslofjord. vannregionmyndighet er 

1. PURA 
- BAkgRUnn, foRmål

1. Naturlig økologisk tilstand: En tilstand der dyr og planter lever i et miljø som er i harmoni med menneskelig aktivitet

østfold fylkeskommune (overordnet ansvar for  regionale 

 prosesser)  sammen med Akershus fylkeskommune 

(prosessmyndighet for vannområdet) og fylkesmannen i 

oslo og Akershus (faglig myndighet). eierkommunene til 

prosjektet PURA er frogn, nesodden, oppegård, oslo, 

ski og ås. formålet med PURA er å sikre god kjemisk og 

økologisk tilstand, tilnærmet naturlig  økologisk tilstand1, 

for vannkvaliteten i vårt vann område. se for øvrig  

www.pura.no for mer informasjon om prosjektet.

Inndeling av vannforekomster i vassdragene:

Gjersjøvassdraget:

2. gjersjøen

3.  kolbotnvann

4.  greverudbekken

5.  tussebekken / tussetjern

6.  dalsbekken

7.  midtsjøvann

8.  nærevann

Årungenvassdraget:

14. årungen

15. østensjøvann

Vannområdet PURA er inndelt i følgende vannforekomster (se også kart til høyre):

Bunnefjorden:

1.  gjersjøelva

9.  ås/oppegård til Bunnefjorden

10. ås til Bunnebotn

11. fålebekken/kaksrudbekken

12. Pollevann

13. årungenelva

16. Bonnbekken

17. frogn til Bunnebotn

18. frogn/nesodden til Bunnefjorden

19. Bunnebotn

20. Bunnefjorden

Foto: Shutterstock.com
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PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget: Georgrafisk utbredelse med vannforekomster

Dato: 26. mai 2008

VAnnfoRekomsteR I PURA 
Bunnefjorden med årungen- og gjersjøvassdraget

tegnfoRklARIng
grense vannforekomst



2. PRosjektoRgAnIsAsjon 201106

Styringsgruppe:

2. PRosjektoRgAnIsAsjon 2011
PURAs PRosjektoRgAnIsAsjon 31.12.2011

nAVn StIllInG

trine Christensen, leder av styringsgruppen rådmann, ås kommune

Audun fiskvik rådmann, ski kommune

harald toft rådmann, oppegård kommune

geir grimstad rådmann, nesodden kommune

harald k. hermansen rådmann, frogn kommune

jan olav nybo spesialrådgiver, oslo kommune

stig hvoslef spesialrådgiver, Akershus fylkeskommune 

trond løfsgaard underdirektør, fylkesmannen i oslo og Akershus,  
landbruksavdelingen (observatørstatus)

Anita Borge prosjektleder, PURA 

Prosjektgruppe:

 » Anita Borge, prosjektleder

 » knut Bjørnskau, stedfortreder for prosjektleder, ski kommune

 » hanne s. tomter, oslo kommune

 » stig Bell, oppegård kommune

 » Arnt øybekk, ås kommune

 » trine skjæveland, nesodden kommune

 » ole kirkeby, frogn kommune 

 » ole eide, landbrukskontoret i follo

 » tom Wetlesen, Akershus bondelag

 » kari engmark, fylkesmannen i oslo og Akershus

 » hilde Birkeland, Akershus fylkeskommune

 » live hesthagen, statens vegvesen

temagruppe Biologi/limnologi:

 » knut Bjørnskau, leder av gruppen, ski kommune

 » Arnt øybekk, ås kommune

 » Anne-marie holtet, ski kommune

 » ida egge johnsen, oppegård kommune

 » Andrew michael Bennett, nesodden kommune

 » eli moe, frogn kommune

 » Anna-lena Beschorner, oslo kommune

 » ole eide, landbrukskontoret i follo

 » terje Wivestad, fylkesmannen i oslo og Akershus, 

miljøvernavdelingen

 » Anita Borge, prosjektleder PURA

temagruppe landbruk:

 » ole eide, leder av gruppen, landbrukskontoret i follo

 » tormod solem, landbrukskontoret i follo

 » ellen hougsrud, landbrukskontoret i follo

 » kari engmark, fylkesmannen i oslo og Akershus,  

landbruksavdelingen

 » erling endsjø, kråkstad og ski Bondelag 

 » tom Wetlesen, ås landbrukslag

 » eli moe, frogn kommune

 » Reidar haugen, ski kommune

 » Unni Røed, landbruksrådgivningen sørøst

 » tore krogstad, institutt for plante- og miljøvitenskap, UmB

 » Anita Borge, prosjektleder PURA 

temagruppe Kommunalteknikk,  

overvann og spredt bebyggelse:

 » stig Bell, leder av gruppen, oppegård kommune

 » Anne siri haddeland, oslo kommune

 » jan-fredrik Aarseth, ås kommune

 » nina sømme, oppegård kommune

 » helge klevengen, ski kommune 

 » sigrid Bjørck, ski kommune (permisjon)

 » torgeir åstveit Reierstad, frogn kommune 

 » Wenche dørum, nesodden kommune

 » Anita Borge, prosjektleder PURA
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Foto: Shutterstock.com



3. møtehyPPIghet 201108

gruppe antall møter i 2011

styringsgruppen 3

Prosjektgruppen 5

temagruppe Biologi/limnologi
- ad hoc-gruppe “Anskaffelser”
- ad hoc-gruppe “årsrapport”
- ad hoc-gruppe “innsjørestaurering

4
8
6
1

temagruppe landbruk 4

temagruppe kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 2

3. møtehyPPIghet 2011

4. InntekteR I 2011
inntektspost kr

Tilskudd fra eierkommunene: 
(kostnadsnøkkel: kr 15 pr innbygger, kr 3 pr daa jordbruksareal i vannområdet)
    fra oppegård kommune: 365.400
    fra ski kommune: 337.935
    fra ås kommune: 168.450
    fra oslo kommune: 150.000
    fra nesodden kommune: 131.250
    fra frogn kommune: 67.650

1.220.685

Fra Akershus fylkeskommune:
- driftsmidler og midler til informasjon/kommunikasjon – etter søknad av 
15.08.2011
- informasjonsarbeid i tiltaksfasen

125.000

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
- midler øremerket prosjektet ”faktorer som påvirker oppblomstring av cyanobak-
terier i årungen – en risikovurdering” etter søknad fra UmB av 24.03.2011

50.000

overførte prosjektmidler fra 2009 – ”øvrige prosjektmidler” 931.380

sum 2.327.065

Foto: Shutterstock.com
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5. foRBRUk I 2011

konto/art regnskap * Budsjett  ** kommentar

lønn, feriepenger, pensjon, arbeids-
giveravgift

766.500 810.000 Prosjektleder

konsulenttjenester 528.000 503.000 limno-Consult, Cowi As, nivA, UmB, 
vann- og avløpsetaten, oslo kommune, 
tellus ferskvanns-undersøkelser

formidling av informasjon, 
herunder: overføring til landbruk-
skontoret – sikring av miljøplanråd-
givningen, ref. ”Aktivitetsplan med 
kostnader 2011” tatt til orientering i 
styringsgruppen 17.06.2011

218.000 258.000 Prosjektmidler til landbrukskontoret for 
delfinansiering av prosjekt, utvikling av ny 
web-side, domene, økonomisk bistand til 
nilf-rapport. informasjonstavle om fang-
dam, sommerseth design, paraplyer

husleie til landbrukskontoret inkl. 
div. tjenester

25.000 25.000 strøm, forsikring, bistand ved kontering, 
arkivering, printer, fax, scanner

Bevertning ved møter/utvalg,  
seminarer, kurs

35.000 40.000 møter i styrings- prosjekt- og temagrupper, 
PURA-seminar, interkommunalt møte vedr. 
marinaer indre oslofjord

kurs, opplæring 47.500 250.000 nasjonal vannmiljøkonferanse,
tekna-kurs, coaching prosjektleder

leie av lokaler ved møter 17.000 20.000 PURA-seminar, ett møte i p-gruppen, tg 
Biologi/limnologi og tg landbruk

Utlegg i følge bilag til reise 14.500 10.000 togbilletter, parkering, drosje, fly, hotell

Annonser 4.500 20.000 Annonser ifbm åpent møte gjersjøvass-
draget

trykking/kopiering 76.500 100.000 årsrapport, klistremerker

kjøregodtgjørelse 5.500 10.000 kjøregodtgjørelse for bil

Utstyr og inventar 5.000 15.000 lisenser, vPn-klient, div. PC-utstyr, mo-
biltelefon, bokhylle

faglitteratur 1.500 0 veileder fra dn

kontorrekvisita 1.000 2.000 kontormateriell

Portoutgifter 500 0 frankering av brev

velferdstiltak/gaver til ansatte 410 2.000 Blomst rådmann 

Annet forbruksmateriell 160 3.000 div. til åpent møte

diverse avgifter og gebyrer 110 0 fakturagebyr

sum 1.746.680 2.068.000 

*  avrundet til nærmeste 500 kr. For sum lavere enn 500 kr: Avrundet til nærmeste 10 kr. 

**  for følgende konti ble det for 2011 budsjettert midler uten at disse ble benyttet: Matvarer, diettgodtgjørelse. 

Ca 591.000 kr overføres til 2012***

*** = bundet driftsfond 2010-2011 kr 931.377 + refusjon fra eierkommuner, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i  

          Oslo og  Akershus) – forbruk i 2011. 

- foRdelt På konto/ARt



010 6. BRUk Av økonomIske tIlskUdd fRA eksteRne kIldeR

akershus fylkeskommune
Prosjektmidler tildelt etter søknad av 15.08.2011. 

Kr 125.000 innvilget i tildelingsbrev av 06.01.2012. 

Midlene vil i følge søknaden bli benyttet til: 

 » gjennomføring av prøvefiske i østensjøvann. 

oppfølging av konklusjoner fra CoWi-rapporten 

”innsjørestaurerende tiltak i østensjøvann”. 

Prøvefisket gjennomføres i samarbeid med UmB.

 » utarbeidelse av håndbok i bruk av fosforindeks-

kalkulatoren. håndboken utarbeides i samarbeid 

med UmB og Bioforsk (innhold) og settes i sam-

arbeid med sommerseth design (design og layout)

fmoA vil få tilsendt rapporten for prøvefisket i 

østensjøvann når denne er ferdigstilt oktober/november 

2012, og et eksemplar av håndboken i bruk av fosfor-

indeks-kalkulatoren som ferdigstilles april 2012. Bruk av 

6. BRUk AV økonomIske  
tIlskUdd fRA eksteRne kIldeR

Erosjon i Frogn. Foto: Landbrukskontoret i Follo



Årsmelding for pura 2011 011

midlene vil fremgå i regnskapet i årsmelding for 2012.

de øvrige innspillene fra Akershus fylkeskommune i 

til delingsbrev av 06.01.2012 vil settes på agendaen i 

 prosjekt- og styringsgruppemøter i PURA.

Fylkesmannen i oslo og akershus
Prosjektmidler tildelt etter søknad fra UmB av 

15.06.2011 og bekreftelse på delfinansiering fra PURA 

av 10.08.2011. kr 50.000 innvilget i mail av 08.07.2011 

og vil bli benyttet til:

 » delfinansiering av UmB-prosjektet ”faktorer som 

påvirker oppblomstring av cyanobakterier i  årungen 

– en risikovurdering”.

frist for ferdigstillelse av prosjektet er 01.03.2012. 

fylkesmannen vil få tilsendt rapporten når denne foreligger.



012 7. hovedfokUs I temAgRUPPene 2011

temagruppe Biologi/limnologi med ad hoc-grupper:

 » Anskaffelse av tjenester innen overvåking av 

vannkvalitet i PURA – gjennomføring av konkurranse 

(ad hoc-gruppe “Anskaffelser”)

 » Utarbeidelse av strategi for videre 

vannkvalitetsovervåking i PURA ved bl.a. bruk av 

egne tjenester – ski kommune

 » årsrapport vannkvalitetsovervåking 2008-2010 

– ferskvann: Utarbeidelse av årsrapport, igang-

settelse av publikumsvennlig grafikk for utvikling i 

vannkvalitet i vannforekomstene på www.pura.no 

(ad hoc-gruppe “årsrapport”)

 » oppfølging av og innspill til leverandør av 

”mulighetsstudie for innsjørestaurerende tiltak 

østensjøvann” frem til ferdigstilling av rapporten 

juni 2011 (ad hoc-gruppe “innsjørestaurering”)

 » Prøvefiske/fiskekartlegging og ev. utfiske i 

østensjøvann: igangsetting av prosjekt med UmB

 » limno-soil: integrert langsiktig vann- og jord   over-

våking 1976-2015: oppfølging av prosjektet og 

første utkast av rapport 

 » igangsetting av UmB-prosjektet ”faktorer som 

påvirker oppblomstring av cyanobakterier i årungen 

– en risiko vurdering” 

 » samarbeid med Ren marina: deltakelse og innlegg 

på “stormøte” med kommuner og myndigheter i 

forbindelse med marinaer i indre oslofjord

 » ny trasè e 18 – påvirkning på PURAs vannforekom-

ster. deltakelse på møter med statens vegvesen.

 » follobanen – tunell fra ski til oslo – påvirkning på 

PURAs vannforekomster. deltakelse på møter med 

jernbaneverket.

 » Utarbeidelse av høringsuttalelse fra PURA i for-

bindelse med plan for detaljregulering av motocross-

bane i Assurdalen

 » innlegging av vannkvalitetsdata i databasen vannmiljø

 » Algesensor i årungenelva - innlemmelse i PURA

 » glyfosat-sprøyting av skog i follo – konsekvenser for 

vannforekomster i PURA

 » Befaring med grunneiere, langhus velforening, nve, 

fylkesmannen i oslo og Akershus, oppegård og ski 

kommuner vedr. skjøtsel av utløp ved tussetjern

temagruppe landbruk:

 » Utarbeidelse av handlingsplan for tiltak innen land-

bruk 2012-2015

 » opplæring i bruk av fosforindeks-kalkulatoren

 » Utarbeidelse av håndbok i bruk av fosforindeks-

kalkulatoren. igangsetting av arbeidet

 » Prosjekt ”miljøplanrådgivning på gårdsbruk i PURA 

– miljøplaner trinn i og ii”

 » Rapportering av tilførselsdata og tiltak i van-

nforekomstene 2010 og stipulerte reduksjoner i 

tilførsler 2012 for sektor landbruk

 » ”nettverk for massehåndtering” – deponering av 

løsmasse i follo-kommunene.

 » Utarbeidelse av høringsuttalelse fra PURA 

vedr. forskrift om regionale miljøkrav i vansjø-

hobølvassdraget, isesjø og haldenvassdraget

 » modell for beregning av fosfortap fra dyrket areal i 

PURA – forbedringspotensialer

 » kostnadstall for tiltak innen landbruket –  

forbedringspotensialer

7. hoVedfokUs I temA-
gRUPPene 2011
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 » Regionalt miljøprogram med forskrift – oppstart av 

rulleringsprosess

 » Avrenning fra skogbruk - påvirkning på vannkvalitet, 

generelt og i PURA spesielt

 » effekter av jordarbeiding på fosfortap – rapport fra 

Bioforsk - vol 6 nr 61 2011

 » glyfosat-sprøyting av skog i follo – konsekvenser for 

vannforekomster i PURA

temagruppe Kommunalteknikk,  

overvann og spredt bebyggelse:

 » Rapportering av tilførselsdata og tiltak i vannforekom-

stene 2010 og stipulerte reduksjoner i tilførsler 2012 

for sektorene kommunalteknikk og spredt bebyggelse

 » nye utslippsavtaler fra fylkesmannen i oslo og 

Akershus – kommunenes oppfølging

 » Benchmarking av tilstandsvurdering av vann- og 

avløps tjenester

 » Bruk av Webgis, et internettbasert program utar-

beidet for kommunenes registrering, drift og over-

våkning av avløpsløsninger i spredt bebyggelse

 » kildesporing etter spillvann

 » erfaringsutveksling vedr. tiltak: oppgradering av 

avløp fra spredt bebyggelse, rehabilitering/sanering 

av offentlig ledningsnett

Toalett. Foto: Paal Staven



8. AktIvIteteR og oPPnådde ResUltAteR foR PURA I 2011014

Forvaltningsplan 2010-2015 for vannregion 1 med tiltaksprogram

tiltaksanalyse for pura med faktaark

mål: følge opp målsetningene for PURA slik de er beskrevet i 

 » ”forvaltningsplan 2010-2015 for vannregion 1 glomma/indre oslofjord inkludert grensevassdrag på østlandet” 
med tiltaksprogram

 » ”tiltaksanalyse for PURA”

Rapportering til vannregionmyndigheten 22.03.2011: årsrapportering for PURA 2010

Rapportering til vannregionmyndigheten 22.12.2011: handlingsplan for PURA 2012

8. AktIVIteteR og oPPnådde 
ResUltAteR foR PURA I 2011

prosjektorganisering

mål: sørge for at PURA har en effektiv og leveransedyktig organisering som på best mulig måte ivaretar prosjektets 
mandat med god forankring til det politiske miljø

gjennomføring av suksesskritiske aktiviteter i ad hoc-grupper nedsatt av temagruppe Biologi/limnologi:

 » ad hoc-gruppe “Anskaffelser”: gjennomføring av anskaffelsesprosess for kjøp av tjenester innen overvåking av 
vannkvalitet i PURAs  
vannområde

 » ad hoc-gruppe “årsrapport”: sammenstilling av data fra limno-Consult og utarbeidelse av mal for årsrapport inklud-
ert oppsett,  
design og layout 

 » ad hoc-gruppe “innsjørestaurering”: oppfølging av mulighetsstudie for innsjørestaurerende tiltak i østensjøvann 

Bunnefjorden ved Ingierstrand. Foto: Sommerseth Design
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Merk: DN=Direktoratet for naturforvaltning, Klif=Klima- og forurensningsdirektoratet

møtevirksomhet – seminarer

mål: gjennom rasjonell møteaktivitet internt i prosjektet og eksternt mot våre interessenter sikre en kontinuitet i 
arbeidet som ivaretar prosjektets fremdrift

Internt:

gjennomføring av møter i styringsgruppen

gjennomføring av møter i prosjektgruppen

gjennomføring av møter i temagruppe landbruk, temagruppe Biologi/limnologi og temagruppe kommunalteknikk, 
overvann og spredt bebyggelse

gjennomføring av møter i ad hoc-gruppene “Anskaffelser”, “årsrapport” og “innsjørestaurering”

gjennomføring av PURA-seminar for hele prosjektorganisasjonen med hensikt å sette fokus på samhandling, 
kompetanse overføring og gjensidig erfaringsutveksling

deltakelse på møte mellom PURAs eierkommuner og nordre follo Renseanlegg vedr. nye utslippstillatelser fra  
fylkesmannen i oslo og Akershus

Overordnet myndighet:

deltakelse og ordstyrer på nasjonal vannmiljøkonferanse 2011

deltakelse på erfaringssamling om vannforvaltning i regi av dn og klif

deltakelse og presentasjon på seminar om vassdragsregulering i regi av dn

deltakelse og presentasjon på introduksjonskurs om vannforskriften og eUs vanndirektiv i regi av dn

deltakelse på samling for prosjektledere fra hele norge i regi av dn

deltakelse på samling for vannområdenes landbruksgrupper i regi av fylkesmannen i oslo og Akershus

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord:

deltakelse på årsmøte og høstmøte i fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre oslofjord

Norsk Vann:

deltakelse i styringsgruppen for prosjektet “vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og 
avløpsanleggene” i regi av norsk vann – utarbeidelse av rapporten “vannforskriftens økonomiske konsekvenser for 
kommunesektoren og avløpsanleggene” , møter og workshop

ledelse av arbeidsgruppen “gjennomføring av vannforskriften” i regi av norsk vann 

Norsk vannforening:

deltakelse på fagtreff i regi av norsk vannforening: “vanndirektivet – landbruksforurensning – hva vil landbruket gjøre 
for å følge opp de godkjente forvaltningsplanene?”

Øvrige interessenter/målgrupper:

gjennomføring av åpent møte med innbyggere. tema: “Rent vann – hvem tar ansvaret? vassdraget gjersjøen i et 
 pressområde”

gjennomføring av ”stor-møte” i samarbeid med Ren marina med sentrale myndigheter og kommuner i indre oslofjord: 
“miljøarbeid i marinaer i indre oslofjord”

erfaringsmøte med morsa, vannområdet vansjø/hobøl- og hølenvassdragene med kystområder

deltakelse og presentasjon på informasjonskveld for eiere med separate avløpsanlegg i regi av ski kommune og morsa. 
Presentasjon om utfordringene innen spredt avløp i PURA

Befaring med grunneiere, langhus velforening, nve, fylkesmannen i oslo og Akershus, oppegård og ski kommuner 
vedr. skjøtsel av utløp ved tussetjern

Assosiert medlem i “nettverk for massehåndtering” i regi av ås kommune



8. AktIvIteteR og oPPnådde ResUltAteR foR PURA I 2011016

økonomi

mål: ivareta budsjettansvaret for PURA. forvalte prosjektets midler i henhold til prosjektets mandat – innhente  
prosjektmidler og sikre effektiv bruk av disse.

Anskaffelser:

deltakelse på to-dagers-kurs i offentlige anskaffelser i regi av fagforeningen tekna – teknisk-naturvitenskaplig forening

gjennomføring av anskaffelsesprosess: nasjonal konkurranse under eøs-terskelverdi. kjøp av tjenester innen del av 
overvåking av vannkvalitet i PURA

Innhenting av prosjektmidler:

innhenting av prosjektmidler fra Akershus fylkeskommune til gjennomføring av prøvefiske/fiskekartlegging i  
østensjøvann og utarbeidelse av håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren for landbruksnæringen

innhenting av prosjektmidler fra fylkesmannen i oslo og Akershus til prosjektet “faktorer som påvirker  oppblomstringen 
av cyanobakterier i årungen – en risikovurering”

Løpende:

Arbeid i forbindelse med budsjettansvar

håndtering av bestillinger til leverandører (konsulenter med mer); mottak av tilbud, vurdering og aksept av tilbud, 
utarbeidelse av avtaler og kontrakter, oppfølging

Foto: Shutterstock.com
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Merk: NIVA=Norsk institutt for vannforskning

kontakt med fagmiljø

mål: opparbeide og opprettholde en god kontakt mot fagmiljøet som bidrar til en faglig forankring i leveransene  
fra PURA

Limno-Consult:

oppfølging vedr. leveranser til årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2008-2010

Limno-Consult og UMB v/ Institutt for plante- og miljøvitenskap:

oppfølging vedr. gjennomføring av prosjektet limno-soil

UMB v/ Institutt for plante- og miljøvitenskap:  

oppfølging av prosjektet ”årungens trofiutvikling og eksponering for miljøgifter – endringer med tiden – ”referanse-
tilstand” studert ved sedimentanalyer” 

oppfølging av prosjektet ”faktorer som påvirker oppblomstring av cyanobakterier i årungen – en risikovurdering”

gjennomføring av prosjektet “Utprøving av fosforindeks på utvalgte gårder i PURA-området” 

opplæring i bruk av fosforindeks-kalkulatoren – deltakere fra landbrukskontoret og landbruksrådgivningen sørøst

UMB v/ Institutt for plante- og miljøvitenskap og Bioforsk:

Utarbeidelse av håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren – oppstart av prosess

UMB v/ Institutt for naturforvaltning og Institutt for plante- og miljøvitenskap:

igangsetting av prosjekt “kartlegging av fiskebestand i østensjøvann 2012” 

COWI AS:

oppfølging vedr. utarbeidelse av mulighetsstudie for innsjørestaurerende tiltak i østensjøvann – innspill til rapport

NIVA og UMB v/ Institutt for plante- og miljøvitenskap:

etablering av samarbeid vedr. algesensor i årungenelva – overføring av drift til PURA

NIVA:

møte og dialog vedr. beregninger av normaliserte eQR-verdier i vannforekomster i PURA

deltakelse på “overvåkingsdagen” i regi av nivA

Statens vegvesen:

møte og dialog med vedr. sentrale problemstillinger innen drift av vei / vannkvalitet

møter med vedr. ny trasè av e 18, eventuelle påvirkninger på vannforekomster i PURA

Jernbaneverket:

møte vedr. follobanen – påvirkninger i området tussevann/tussebekken/greverudbekken

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord:

ivaretakelse av vannkvalitetsovervåking i Bunnefjorden og Bunnebotn.

Prosjektlederforum for Vannregion 1:

deltakelse på møter



8. AktIvIteteR og oPPnådde ResUltAteR foR PURA I 2011018

Merk: NVE= Norges vassdrags- og energidirektorat

kontakt mot sentrale myndigheter

mål: opprettholde en god kontakt mot sentrale myndigheter, støtte opp under deres arbeid for å ivareta sentral 
 myndighetsutøvelse innen vannforvaltningen

Vannregionmyndigheten:

deltakelse på møte vedr. informasjonsstrategi for vannregion 1 i regi av østfold fylkeskommune og Akershus  
fylkeskommune

høringsuttalelse fra PURA til forslag til planprogram for forvaltningsplan for vannregion glomma 2016-2021 

Norges vassdrags- og energidirektorat:

kommentar fra PURA til nve, vedr. permanent lukking av del av Assurbekken i gjersjøvassdraget – fornyet konsesjon 
fra nve

Jernbaneverket:

høringsuttalelse fra PURA på konsekvensutredning for follobanen (jernbaneverket)

Diverse:

høringsuttalelse fra PURA til forslag til plan for detaljregulering av motocrossbane i Assurdalen (ski kommune)

kontakt med media

mål: legge til rette for og følge opp en god kontakt mot media, i tråd med PURAs kommunikasjonsplan

løpende arbeid for god kommunikasjon med media – invitasjoner til åpne møter og andre aktuelle arrangement

kommunikasjon/informasjon, øvrig

mål: legge til rette for og følge opp en god kontakt mot øvrige interessenter, i tråd med PURAs kommunikasjonsplan

Utarbeidelse av “årsrapport 2008-2010” for PURA med vekt på lesevennlighet og tilgjengelighet for PURAs målgrupper

samarbeid med Bærekraftig follo ved gjennomføring av åpent møte med tema: “Rent vann – hvem tar ansvaret?  
vassdraget gjersjøen i et pressområde”

samarbeid med Ren marina vedr. gjennomføring av ”stor-møte” med sentrale myndigheter og kommuner i indre oslo-
fjord: “miljøarbeid i marinaer i indre oslofjord”

løpende vedlikehold av web-side, kontakt med designbyrå og programmerer
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NVE forvaltning, Foto: Kari Ansnes, NVE



9. stAtUs020

PURAs overordnede mål er å sikre god kjemisk og 

økologisk tilstand for vannkvaliteten i vassdragene 

Bunnefjorden, gjersjøen og årungen (ref. PURAs 

prosjekt mandat av 02.07.2008). 

i 2008 utarbeidet PURA på bestilling fra vannregion-

myndigheten separate dokumenter som ble levert vann-

regionmyndigheten etter gitte tidsfrister. dokumentene 

var PURAs bidrag til vannregionmyndighetens forvaltings-  

 plan med tiltaksprogram for vannregion 1. i forbindelse 

med utarbeidelsen av forvaltningsplan med tiltaks-

program fikk PURA også i 2009 bestillinger fra vann-

regionmyndigheten. disse ble alle utkvittert innen 

tidsfristen. forslag til forvaltningsplan med tiltaksprogram 

ble lagt ut på høring 14.01. – 14.07.2009, ble behandlet 

i fylkestingene høsten 2009, og ble endelig godkjent av 

kongen i statsråd 11.06.2010. 

PURAs separate dokumenter sammen med fag-

rapporter fra nivA, limno-Consult, Bioforsk og UmB 

utgjør grunnlagsdokumentene for ”tiltaksanalyse for 

PURA – vannområdet Bunnefjorden med årungen- og 

gjersjøvassdraget” med faktaark. tiltaksanalysen med 

faktaark ble ferdigstilt i mai 2009, og beskriver mål-

setningene for PURA.

9. stAtUs
- I foRhold tIl føRIngeR I VAnnfoRskRIften og 
fRA VAnnRegIonmyndIgheten

i brev fra vannregionmyndigheten av 30.04.2010 ble 

det lagt føringer for årsrapportering og rapportering 

av handlingsplaner fra vannområdene til vannregion-

myndigheten. PURA har lagt disse føringene til grunn 

for sin rapportering.

tiltakene fra ”tiltaksanalyse for PURA – vannområdet  

Bunnefjorden med årungen- og gjersjøvassdraget” 

opera sjonaliseres gjennom de kommunale planene: 

kommuneplaner, hovedplaner for vann og avløp og 

regulerings planer for områder der vannressurser kan 

påvirkes.

Utvikling i vannkvalitet for vannforekomstene i  

PURA rapporteres i egne årsrapporter for fersvanns-

fore komstene. Rapportering av forholdene i de to 

marine vannforekomstene Bunnebotn og Bunnefjorden 

inngår i fagrådet for vann- og avløpsteknisk sam- 

arbeid i indre oslofjord sin årsberetning for 2011, se 

www.indre-oslofjord.no. for perioden 2008-2010 har 

PURA utarbeidet en årsrapport som ble ferdigstilt i august 

2011, se http://www.pura.no/publikasjoner/141/. 

figuren til høyre viser status for fosforreduksjoner i de 

ulike vannforekomstene som følge av gjennomførte 

tiltak i 2008-2010, samt estimerte tiltak i 2011 og 2012.

Grasdekt buffersone Storgrava. Foto: Landbrukskontoret i Follo
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fosforreduksjon som følge av gjennomførte tiltak i 2008-2010, samt estimerte tiltak i 2011 og 2012. navn på  

vannforekomster: se grå boks under.

1. gjersjøelva

2. gjersjøen

3. kolbotnvann

4. greverudbekken

5. tussebekken/tussetjern

6. dalsbekken

7. midtsjøvann

8. nærevann

9. ås/oppegård til Bunnefjorden

 Vannforekomster:

10. ås til Bunnebotn 

11. fålebekken/kaksrudbekken

12. Pollevann

13. årungenelva

14. årungen

15. østensjøvann

16. Bonnbekken

17. frogn til Bunnebotn 

18. frogn/nesodden til Bunnefjorden

det er kun tre vannforekomster, nr 3 kolbotnvann, nr 10 

ås til Bunnebotn og nr 17 frogn til Bunnebotn som ligger 

an til å greie målet for fosforkonsentrasjon innen 2015.

i tillegg til total fosfor inngår biotilgjengelig fosfor 

som en nøkkel-indikator i vannkvalitetsover- 

våkingen. 
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9. stAtUs022

de følgende tabeller viser tilstand 2008-2010, mål og hovedutfordringer for å nå målene for de tre  

hovedvassdragene i PURA:

gjeRsjøVAssdRAget

åRUngenVAssdRAget

VF 
nr

navn vann-
forekomst

økologisk til-
stand 08-10

mål Hovedutfordringer 

2 gjersjøen god. normalisert 
eQR-verdi (total 
klasse): 0,58  
(se s 24) 

god økologisk status. ingen masseopp-
blomstringer av blågrønnbakterier. 
slorene er et naturvernområde 
(fuglereservat). godt råvann for drik-
kevann. Badevannskvalitet. Redusert 
avrenning fra vei. 

overgjødsling og avrenning 
fra tette flater som veier og 
bebygde arealer. det er også 
avrenning fra massedeponi og 
alunskifer. gjersjøen er spesielt 
sårbar siden den er drikkev-
annskilde, og beredskap mot 
akuttutslipp må være høy. 3 kolbotnvann dårlig. norm. 

eQR-verdi (total 
klasse): 0,22

god økologisk status. ingen masseopp-
blomstringer av giftige blågrønnbakterier. 
Balansert fiskestatus. Badevannskvalitet. 
Redusert avrenning fra vei.

4 greverudbek-
ken

svært dårlig god økologisk status. Redusere utslipp 
fra deponi (alunskifer). Redusert avren-
ning fra vei.

5 tussebek-
ken/
tussetjern

dårlig god økologisk status. Beholde/
forbedre badevannskvalitet i tussetjern. 
Redusert av renning fra vei og avfalls-
deponi.

6 dalsbekken dårlig god økologisk status.

7 midtsjøvann dårlig. norm. 
eQR-verdi (total 
klasse): 0,31

god økologisk status. innsjøen er 
verneverdig  
(fuglelokalitet). ikke oppblomstring av 
blågrønnbakterier. Badevannskvalitet

8 nærevann dårlig. norm. 
eQR-verdi (total 
klasse): 0,33

god økologisk status. innsjøen er 
verne verdig (fuglelokalitet). ikke op-
pblomstring av blågrønnbakterier.

VF 
nr

navn vann-
forekomst

økologisk til-
stand 08-10

mål Hovedutfordringer 

14 årungen dårlig. norm. 
eQR-verdi (total 
klasse): 0,30

god økologisk status.
god fiskestatus.
ikke oppblomstring av blågrønnbakterier.
vasspest skal ikke være en dominer-
ende vann plante i strandsonen.
Redusert avrenning fra vei.

hovedutfordringen i vassdraget 
er overgjødsling og påfølgende 
algeopp blomstringer i vannmass-
ene. masse utvikling av giftpro-
duserende blågrønn bakterier 
er et årlig fenomen som fører til 
badeforbud og som også på virker 
badevannskvaliteten i Bunnefjor-
den. Bunnsedimentene i årungen 
inneholder store mengder 
næringsstoffer (spesielt fosfor) 
som fører til intern gjødsling.

15 østen-
sjøvann

svært dårlig. 
norm. eQR-verdi 
(total klasse): 
0,13

god økologisk status. Balansert fiskes-
tatus. verneverdig fuglelokalitet. ikke 
oppblomstring av blågrønnbakterier 
(som kan nå årungen)
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BUnnefjoRden
VF 
nr

navn vann-
forekomst

økologisk til-
stand 08-10

mål Hovedutfordringer 

1 gjersjøelva moderat. (grens-
er mot dårlig)

god økologisk status. fiskestatus 
opprett holdes eller forbedres.

hovedutfordringen er over-
gjødsling, algeoppblomstring 
og oksygenmangel i dyplagene 
i fjorden. i bunnsedimentene i 
Bunnefjorden finnes det ulike 
typer miljøgifter. klimatiske 
variasjoner og klimaforandringer 
utgjør en trussel for oksygen-
konsentrasjonen i fjorden.

vannforekomst 9 (ås/
oppegård til Bunnefjorden), 
10 (ås til Bunnebotn) og 17 
(frogn til Bunnebotn) er alle 
små vannforekomster der det 
er foretatt meget begrenset 
prøve taking. i vf 9 er kun èn 
bekk prøvetatt, og det foreligger 
ingen hovedstasjon som repre-
senterer vannkvalitet for hele 
vannforekomsten.

vf 10 og 17 er sammensatt 
av mange små nedbørfelt, og 
ingen bekker er overvåket. i 
disse vannforekomstene bør 
vannkvalitetsovervåkingen 
 intensiveres.

9 ås/oppegård til 
Bunnefjorden

moderat god økologisk status. delebekken og 
 Bekkenstenbekken bør vernes

10 ås til 
 Bunnebotn

svært dårlig god økologisk status

11 fålebekken/-
kaksrudbekken

dårlig god økologisk status

12 Pollevann meget god. 
norm. eQR-verdi 
(total klasse): 
0,91

god økologisk status. norm. eQR-verdi 
på 0,91 må undersøkes næmere, blant 
annet ved utvidet prøvetaking. ikke 
oppblomstring av alger som kan bli 
giftproduserende.

13 årungenelva svært dårlig god økologisk status. fiskestatus 
opprett holdes eller forbedres

16 Bonnbekken svært dårlig god økologisk status. opprettholde 
eller forbedre fiskestatus

17 frogn til 
 Bunnebotn

dårlig god økologisk status.

18 frogn/ 
nesodden til 
Bunnefjorden

dårlig. (grenser 
mot svært dårlig)

god økologisk status.
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