PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Referat fra møte i Temagruppe biologi/ limnologi 27.05.2009
Til stede:

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:

Knut Bjørnskau, Ski kommune, møteleder
Anita Borge, PURA, prosjektleder
Anna-Lena Beschorner, VAV, Oslo kommune
Anne-Marie Holtet, Ski kommune (t.o.m. pkt 2)
Gunnar Larsen, Ås kommune
Terje Wivestad, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen
Sveinung Lindland, Oppegård kommune (t.o.m. pkt 2)
Eli Moe, Frogn kommune
Ellen Lien, Nesodden kommune
Svein Skøien. Landbrukskontoret i Follo
Temagruppe biologi/limnologi
Rensepark Blåveisbekken; Ski driftssentralen, Drømtorp
Fredag 27.05, 8:30-12.00

1. Godkjenning av referat fra temagruppemøte 17.04.09
Referat ble godkjent
2. Anbud overvåkingsprogram 2010
• Det kom fram at det er en bedre løsning å opprette en vertskommune (Ski) enn å
ha hele overvåkingsprogram på anbud.
• Øivind Løvstad betaler i dag leie til laboratoriet for å analysere alger og TRP. Det
er en mulighet å ansette han delvis. I tillegg kan man ansette en person til for
opplæring og kompetanseoverføring. Dette vil føre til at overvåkingen ikke er så
sårbar som den er nå (bare Øivind Løvstad som kan utføre algeanalyse).
• Ski kommune skal ha møte med advokaten for å avklare juridiske spørsmål rundt
dette.
• Anne Marie Holtet tar kontakt med VAVs (Oslo kommune) laboratoriet og spør
om det er mulig å opprette et tettere samarbeid mellom Ski og Oslo. Da er det
mulig å sende inn kjemiske prøver der.
• Bakterier og bunndyr må evt. ut på anbud.
• Styringsgruppe blir orientert om saken på møte 10.6.09 og skal diskutere og
avgjøre saken etter sommerferiene.
3. Møte i prosjektgruppen 18.5.09
• Se godkjente referat fra prosjektgruppe på websiden (www.pura.no)
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

4. Rapport vannovervåking 2008, ferskvann (Limno Consult)
• Alle tallene for 2008 må legges inn.
• ”andre parameter enn fosfor” må spesifiseres.
• en liten beskrivelse av metoden (hvor ofte man tok prøver, beregning av
gjennomsnittet…) hadde vært ønskelig.
• Bare vannkvaliteten ble rapportert.
• Sammen med gjennomførte tiltak må faktaarkene oppdateres.
• Limno Consult får et ekstra oppdrag å oppdatere matrisearkene for hver
vannforekomst. Derfor må han få tilførselsdata fra alle kommunene.
• Det hadde vært ønskelig å koble næringssaltkonsentrasjoner mot nedbør, fordi
transporten er egentlig viktigere for Bunnefjorden/Bunnebotn enn
konsentrasjoner.
5. Årsrapport Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord
• Møte i Fagrådet 9.6. Årsrapporten kommer. NIVA inkluderer alle resultater inn i
denne rapporten. Også biologi (bløtbunnsfauna, etc.)
6. Overvåking landbruksområder
• Tore Krogstad har lagd en prosjektbeskrivelse for et prosjekt som skal
dokumentere en indeks for P-AL tall for forskjellige skifter og erosjonsrisiko (se
utdelt dokument). Landbrukskontoret skal også gi bistand om registrering til
matprodusentene.
• Prosjektet er et samarbeid mellom UMB, Landbrukskontoret og Bioforsk
• Limno Consult og Tore Krogstad har også utarbeidet et ”overvåkingsprogram av
jord og vann” for å kunne dokumentere effekten av tiltakene (se utdelt dokument,
ikke offisielt).
• Prosjektet sender inn søknad om midler til Fylkesmannen.
• Det er foreslått et felles møte med temagruppe landbruk og temagruppe
biologi/limnologi på slutten av august.
7. Møte med interesseorganisationen
• Knut Bjørnskau fortalte fra møte med interesseorganisasjoner 26.5.09 på
Nesodden. Det var et bra møte med gode innspill og stor interesse. Det var snakk
om hvordan PURA kan lykkes og hva som er risiko for å ikke oppnå ”god
vannkvalitet” innen 2015.
• Anita Borge skal lage en rapport fra alle møtene.
• På de neste møtene må man forklare tydeligere hvorfor fosfor er så viktig.
8. Gjennomført nasjonal høringskonferanse 5-6. mai på Sundvollen
• Knut Bjørnskau informerte om høringsmøtet
• Det kom ikke opp så mye nytt. Opplæring av ny fagfolk og problemer med
kunnskapshull (særlig marin) var i fokus.
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9. Status planlegging innsjørestaurerende tiltak
• Anita Borge, Knut Bjørnskau og Terje Wivestad har møte 26.6. for å planlegge
workshopen.
• Man burde invitere NIVA, UMB, DN, SFT, dansk kompetanse (COWI, etc.),
svensk kompetanse, noen som forteller om Kolbotnvann, etc.
• Etterpå engasjere man en konsulent for videre utredning av Østensjøvann og
Årungen
10. Eventuelt
• neste møte er 28.8.2009 kl 9:30 i Ås. Første delen av møtet er felles med
temagruppe landbruk hvor man snakker om landbruk og overvåking i 2010.
Oslo, 31.08.2009
Anna-Lena Beschorner
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