PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Til stede:

Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Anne-Marie Holtet, Ski kommune - AMH
Ellen Lien, Nesodden kommune – EL
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL
Audhild Leistad, Oppegård kommune - AL
Terje Wivestad, Fm i Oslo og Akershus, Miljøvernavd.TW
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS(fram til ca 1400)
Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune - ALB
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Heidrun Kårstein, Ås kommune - HK
Espen Fjeldstad, Frogn kommune – EF

Møtegruppe:

Temagruppe Biologi/limnologi – TG B/L

Møtested:

Landbrukskontoret i Ås, 3. etg.

Møtetid:

15.10.08 kl 12.00-15.00 inkl. lunsj

Referent:

Anne-Marie Holtet

Neste møte:

21.11.08 kl 09-12, Driftssentralen, Ski kommune

Sak
nr
1

2

Tema

Vedtak/oppfølging

Referat fra møtet
03.09.08

Møtereferat godkjent.

Status for arbeidet
med tiltaksanalysen
TAR

Ansvarlig
alle

Svein Skøyen måtte gå tidlig. Så det ble
bestemt å endre litt på dagsorden, slik at
han kunne være med på diskusjonen om
seminaret med UMB
Svein, Anita og Stig har foreløpig kommet med
innspill. Alle innspill må være på plass innen
møtet neste fredag. Da vil H.Hornæs (FM i
Østfold) også være tilstede.
Løpet utover høsten må avklares
Endelige miljømål settes, og det må vurderes
om det er noe i miljøovervåkingsprogrammet
som må endres

TAR
Limnologigr

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

5

Seminar med UMB

Vi har mottatt forslag fra UMB om innhold i
seminar. Vi sender tilbakemelding om hva vi
ønsker i forhold til dette. Vi ble enige om hvem
som skal være med
Anita lager skriv som sendes UMB om dette.
Hun sender først et utkast til gruppen som gir
tilbakemelding innen 20.10.
Viktig å kunne koble innspill på seminaret i det
videre arbeidet for også å ha fokus på
eventuelle innsjørestaurerende tiltak.
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AB
Alle
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Rapport fra NIVA

Rapport fra NIVA ble gjennomgått. Vi vil gi
følgende tilbakemeldinger:
• Vær varsom med kostholdsrestriksjoner
som konkret mål
• Rapporten mangler sammendrag
• Bedre og mer ”lesevennlige” kart
• Bedre synliggjøring av hvor det ikke er
god økologisk status og hvor langt man
er fra målet på en enkel måte, f.eks med
kart
• Vanskelig å få essensen ut av rapporten
• Rotete oppbygging, må bygges opp mer
systematisk
• Det som står om Nordre Follo
renseanlegg (hvorfor de ikke skal gjøre
noen tiltak) er uklart.
• Forholdet mellom TP og biotilgjengelig
fosfor må forklares nærmere
• Utslippsmengder fra Årungselva
stemmer ikke med det som står i
rapporten til Øivind Løvstad
• De ambisjonsnivåer som ble brukt i
rapport 1 og 2 bør bort og ertattes av
hvilke mål vi har nå
• Rapporten må være tydeligere på hvor
det er ekstern og hvor det er lokal
påvirkning som har størst betydning.
• Bruk konsekvent Bunnebotn
• Rett opp i benevninger, slik at disse blir
forståelige
• Grenseverdier på badevannskvalitet i
følge EUs regler i forhold til
helsemyndighetenes grenseverdier og
hva som gjelder, må avklares.
• Det bør stå mer om hvor miljøgifter
kommer fra og hvilke virkninger de har
NIVA har nå laget tre rapporter om temaet. Det
er utarbeidet en sammendragsrapport for de to
første fasene. Vi bør be et annet konsulentfirma
om å lage en sammendragsrapport for alle tre.

TAR

TAR

Sentrale biologiske parametere mangler.
Dette må settes som prosjekter, bl.a i Fagrådet.
Det vurderes om det bør utføres risikoanalyse
for utvalgte steder med høye miljøgifter

TAR

Sedimentprøve 7 er veldig høy på PAH, det
undersøkes hva som har vært/er av aktiviteter i
området

GL

Landbrukskontoret vil komme med innspill om
navneendringer på noen av vannforekomstene,
tas opp hvis det er vesentlige endringer.

TAR
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Rapport fra LimnoConsult

Øivind Løvstad´s rapport ”Vannområdet
Bunnefjorden med Årungen- og
Gjersjøvassdraget – Karakterisering,økologisk
status og fosfortilførsler ” av 20.09.08 ble
gjennomgått.
Til info ble det opplyst at det er brukt 5-års
middel for fosfortall og 30-årsmiddel for
vannføring. Det bør ved videre årlig oppfølging
av tiltaksanalysen diskuteres om vannføring
heller skal settes ut fra dagens nedbørmålinger.
Følgende innspill ble gitt:
• Rapporten må bli lettere å lese – essensen
bedre fram
• Det må ryddes opp i samletabell
• Enkelte navn er feil skrevet, må rettes
• Flere innspill fra forrige møte er ikke tatt inn i
rapporten, dette må gjøres
Videre arbeid:
• Møte med NIVA og Limno-Consult for
renskriving av rapportene
• Viktige data fra rapporten må etter hvert inn
på kart.
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Søknad fra PURA for å
se nærmere på
effektiviseringen av
overvåkingenfeilsøking kommunalt
avløpsnett. Bevilgede
midler fra
Fylkesmannen.
Eventuelt

Neste møte

LimnoConsult

TARgruppa

Vi har fått muntlig svar at vi får kr 100 000 til
dette arbeidet.
Det er også gitt tilsagn om kr 35 000 til
biologiske undersøkelser

Info/tanker fra Landbrukskontoret:
• Regionalt MiløProgram. Skal midler fordeles
jevnt eller skal de vannområdene som er
med i første runde prioriteres?
• Virkemidler; forbud kontra frivillighet i forholf
til tiltak
• Tror dobling av gjødselprisen kan ha en
positiv effekt
• Må få statlige midler slik at de som taper
inntekt i arbeidet for å bedre miljøet får en
kompensasjon
Kartlegging av type landbruk for hver
vannforekomst. Miljøplan for hvert gårdsbruk.
Rapporter fra UMB og Bioforsk sendes alle på
nytt.
Temakart vil etter hvert bli lagt inn i kartportalen.
21.11.08 kl 09-12 på møterom 2. etg. I
Driftssentralen, Ski. Avslutter med lunsj.
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