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Prosjekt PURA: “Vannområdet Bunnefjorden med 
Årungen- og Gjersjøvassdraget” 
 
Til: Seminardeltakere, øvrige interessenter, VRM 

Fra: PURA 

Kopi:  -  

Dato: Juni 2009 

Emne: Oppsummeringsnotat fra arbeidsseminar med interessenter i Ås 
02.06.2009. Tema: Årungen  

 
 
Tittel på seminaret: “Tenk deg en dag uten rent vann!” 
 
Bakgrunn:  
PURA ønsket å invitere alle som har interesse for og mener noe om 
betydningen av rent vann til seminar. For å sikre den lokale forankringen 
avholdes det tre seminarer, ett for hvert av vassdragene som inngår i 
vannområdet til PURA. I Ås 02.06.2009 var temaet for seminaret Årungen. 
 
Hensikt:  
- å informere om status for prosjektet, betydningen for "folk flest" og veien 
videre 
- å gi prosjektet PURA et viktig påfyll i form av konstruktive innspill, meninger 
og synspunkter fra de fremmøtte 
 
Deltakere:  
Navn: Stilling/organisasjon/forening/representerer: 
Marianne Røed varaordfører Ås kommune 
Anita Borge prosjektleder PURA 
Wenche Jahrmann Nordby arbeiderforening 
Kjeld Gustavsen Nordby arbeiderforening 
Rolf Hunskår Alternativ Avløpsbehandling A/S 
Ida Marie Strøm  Bachelor-student ved UMB  
Aleksandra Romarheim doktorgradsstudent (PhD) ved UMB 
Yijie Wu fullført doktorgradsstudie innen vannkjemi 

ved UMB 
Kjell Skuterud bonde i Ås 
Arne Pedersen bonde i Ås 
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Askal Gugssa praktikant ved Landbrukskontoret i Follo 
Ivar M. Sæveraas politiker  
Oddvar Kolstad politiker 
Saroj Pal politiker 
Dag Guttormsen mikrobiolog ved UMB, politiker 
Hanne Væren Ås avis 
Anita Gjøs Østlandets Blad 
Ole Kr. Trana Østlandets Blad 
Øivind Løvstad Limno-Consult 
Gunnar Larsen PURA – Ås kommune 
Svein Skøien PURA – Landbrukskontoret i Follo 
Eli Moe PURA – Frogn kommune 
Tom Wetlesen PURA – Akershus bondelag 
Knut Bjørnskau PURA - Ski kommune 
 
Innlegg: 
Følgende innlegg ble holdt: 
 
● Marianne Røed, varaordfører Ås kommune: Velkommen/innledning 
● Anita Borge, prosjektleder PURA: Status for prosjektet. Betydning for “folk 
flest”. Høringsprosess forvaltningsplan. Hva skjer videre? 
● Gunnar Larsen, Ås kommune: Tiltak i Ås kommune på VA-området 
● Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo: Tiltak innen landbruket 
 
Presentasjoner er lagt ut på: 
 
http://www.pura.no/seminarer.php?WEBYEP_DI=13 
 
Gruppearbeid: 
Deltakerne ble delt inn i to grupper. Følgende punkter ble gitt som veiledende 
for gruppearbeidet: 

1) Hvilke råd vil gruppen gi PURA? 
2) Hva er, slik gruppen ser det, de største utfordringene for prosjektet? 
3) Hvordan kan prosjektet nå sine mål? 
4) Noen tanker rundt følgende påstand: ”Rent vann – en dugnadsinnsats” 

 
Representantene fra PURA-organisasjonen ble fordelt på gruppene, men 
hadde rolle som passive deltakere i selve gruppearbeidet 
 
Resultater: 
 
Gruppe nr 1 
 
Gruppen valgte å se de veiledende punktene under ett: 
 
- sett inn tiltak der det monner 
 
- antagelig er det tiltak direkte i Årungen og Østensjøvannet som vil ha størst 
effekt. Her må vi komme videre med konkrét planlegging av tiltak – og 
finansiering av disse. 
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- for at det skal oppnås størst effekt bør tiltakene prioriteres i følgende 
rekkefølge: 
 * direkte tiltak i Årungen og Østensjøvannet 
 * kommunaltekniske tiltak i Ski 
 * landbrukstiltak 
 * kommunaltekniske tiltak i Ås (inkl. spredt bebyggelse) 
 
- alle tiltak som settes inn må være realistiske, gjennomførbare og målbare 
 
- generelt bør prosjektet gå fra teoretiske øvelser til praktisk handling 
 
- for å nå fram i befolkningen og til de som må bekoste tiltakene er det viktig 
med motivasjon og forståelse for hvorfor tiltakene bør gjennomføres. Man må 
få informasjon om at tiltakene bidrar til bedret vannkvalitet, og i hvilken grad 
de gjør det. 
 
- m.h.t. tiltak innen landbruket var gruppen kritisk til krav om at 60% av 
arealene skal legges i stubb. 40 % pløying er trolig mye verre enn 100% med 
redusert jordbearbeiding (grunnere bearbeiding f.eks) . Problemer med 
mycotoksiner og økt behov for bruk av plantevernmidler er undervurdert av 
myndighetene ved behandling av forskrift(ene) om krav til endret 
jordbearbeiding. 
 
- bidraget fra nedbrytning av organisk materiale fra skog må tas inn i 
tilførselsberegningene. I tillegg er nitrat-tilførsler viktig å overvåke mht 
vannkvalitet. 
 
- viktig å se fremover, og ikke bruke for mye energi på å forfølge de som har 
hatt ansvaret for forurensningen. Ønsker ikke å skylde på noen, men å gripe 
fatt i problemet. 
 
 
Gruppe nr 2 
 
Gruppen valgte å se de veiledende punktene under ett: 
 
- miljørettede tiltak. Momsfritak viktig. Gjøre tiltaket om nye renseanlegg 
mindre byråkratisk. Fjerne gebyrene? Det er ikke logisk at man først får et 
pålegg og så blir ilagt gebyr. 
 
- vi må gi publikum bedre informasjon om badevannskvaliteten. Hvilke 
parametere bestemmer badevannskvalitet? Hva med koliforme bakterier og 
cyanotoksiner? 
 
- plan-tiltak må gjøres kontinuerlig. Skal bygges på fakta. Må ikke stoppes opp 
p.g.a. manglende tilskudd. 
 
- rett innsats er riktig løsning 


