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DAGSORDEN
1.

Referat fra siste møte
Ingen merknader til referat fra møte 28.11.08 i temagruppen
biologi/limnologi

2.

Status endelig utforming av rapport fra NIVA og rapport fra
Limno-Consult.
Møte med NIVA den 03.02.09 hvor rapporten ble nøye gjennomgått.
Endelige rapport med miljømål presenteres den 23.02.09.
Endelig rapport fra Limno-Consult foreligger den18.02.09. Limno-Consult
utarbeider også revidert utgave av program for overvåkning.
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3.

Utarbeidelse av populærversjon tiltaksanalysen med tiltaksplan.
Det avholdes møte med Aquateam v/Mona Veidegård den 05.02.09 om
utarbeidelse av populærversjon av tiltaksanalysen. Det antydes ca 4
ukers oppdragstid.
Til ovennevnte tiltaksanalyse utarbeides fakta-ark om hver
vannforekomst med nåtilstanden. Hvordan tilstanden endrer seg over
tid registreres ved årlig oppdatering.

4.

Basisovervåking - forslag fra fylkesmannen v/miljøvernavdelingen til
DN
Det er tre ulike overvåkingsnivå for oppfølging av vannrammedirektivet:
- basisovervåkning (statlig finansiering av stasjoner)
- tiltaksrettet overvåking (kommunene)
- problemrettet overvåking (kommunene)
Fylkesmannen har oversendt forslag til følgende basisstasjoner til for
vannområdet:
- Ljanselva (med i annen runde)
- Årungen
- Årungenelva (Fagrådet så langt vedr alger)
- Gjersjøen
- Gjersjøelva
- Østensjøvannet
- Kolbotnvannet
Fylkesmannen (Leif Nilsen) skal undersøke nærmere når tilbakemelding
om overvåkingsprogrammet fra DN vil foreligge. Det legges opp til at DN
overfører midler årlig til fylkemannen for å dekke utgifter til overvåking av
basisstasjoner.
Det vurderes samordning av overvåkingsprogrammene for å tilrettelegge
for felles tilbudsinnhenting og årlig rapportering til VRM.

5.

Rapport om gjennomført overvåking i 2008.
Søknad om statlige overvåkingsmidler for 2009.
Tiltaksovervåking og problemkartlegging.
Notat fra fylkesmannen v/miljøvernavdelingen til DN
Kommunene kvalitetssikrer overvåkingsstasjoner med kommunalt ansvar.
Årsrapport for 2008 fra LimnoConsult etterspørres.
Møte med Bioforsk den 06.02.09 om sedimentundersøkelser i Årungen.
Det forutsettes å ta prøver vinterstid. Forventer rapport om dette i februar
2009?
Fylkesmannen forutsettes å koordinere arbeidet med problemkartlegging
av fisk.

2

6. Naturtilstanden for indre Oslofjord - bruk av miljøstratigrafiske
analyser basert på paleontologiske og sedimentologiske data; bl.a
foraminiferer. Prosjekt med Universitetet i Oslo, Fagrådet, PURA,
fylkeskommunen og evt staten.
Kartlegging av naturtilstanden for indre Oslofjorden tas i regi av Fagrådet.
Det anses at kartleggingsarbeidet med foraminiferer gir et godt grunnlag
for fastsettelse av naturtilstand og parameter for oppfølging av mål.
Finansieres med kr 200 000 fra Fagrådet (kommunene), fylkeskommunen
kr. 100.000 og kr 150 000 fra fylkesmannen. PURA yter ikke tilskudd til
dette prosjektet, idet kommune dekker utgiftsandelen gjennom Fagrådet.
Det presiseres derfor at prosjektet er avhengig av at fylkesmannen får
innvilget søknaden til SFT/DN om kr. 150.000.
7.

Status for igangsetting av prosjekt for interkommunalt samarbeid
med tiltaksrettet vannovervåking, og innen lekkasjesøk på
ledningsnettet - sporing av forurensning.
Som nevnt under pkt 4 vurderes det en samordning av tilbudsinnhenting
av overvåkingsprogrammene for alle nivåer. Kontrakter forutsettes
etablert etter fastsatt ansvarsfordeling.
Interkommunalt samarbeid og kildesporing tas opp i ”KOS-gruppa”.

8. Videre prosess vedr innsjørestaurerende tiltak i Årungen og
Østensjøvannet.
Innsjørestaurerende tiltak vil bli tatt opp i foredrag av Cowi, Danmark på
seminar den10.02.2009 i Oslo.
PURA tar sikte på å arrangere "workshop" om emnet før sommerferien.
9.

Ljanselva inkluderes i vannområdet til PURA.
Oslo kommune orienterer nærmere om dette på neste møte.

10. Eventuelt
Landbrukssjefen har gitt uttrykk for at PURA krever mye ressurser fra
landbrukskontoret for Follo, og mener at deler av disse oppgavene bør
vurderes lagt inn i PURA's arbeidsområde.
PURA har notat dat. 29.01.09 konkludert med følgende:
”Det anmodes om at saken behandles på nyt i Koordinerende utvalg for
landbrukskontoret i Follo, belyst med følgende punkter:
1) Helheltig vurdering av nødvendige ressurser i forhold til oppgaver som
følger av EU’s vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften.
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2) Analyse av mulige finansieringsløsninger gjort på grunnlag av en
helhetlig vurdering av oppgaver landbrukskontoret i Follo nå
utfører/skal utføre i fremtiden for alle de aktuelle vannområdene.”
Det må derfor etter behandling i koordinerende utvalg fremmes sak i
kommunestyrene for finansiering og at dette kommer i budsjett for 2010.
11. Neste møte
Torsdag 12.03.09, 9:00-12:00, Ski rådhus.
Ås, den 11.03.2009
Gunnar Larsen
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