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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Referat fra møte i Temagruppe Biologi/ limnologi 24.11.09 
 
Til stede: Knut Bjørnskau, Ski kommune, møteleder 

Anita Borge, PURA, prosjektleder  
Anna-Lena Beschorner, VAV, Oslo kommune 
Gunnar Larsen, Ås kommune 
Terje Wivestad, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen 
Nina Sømme, Oppegård kommune 
Berit Haga Vikanes, Nesodden kommune  
Anne-Marie Holtet, Ski kommune  

Forfall: Eli Moe, Frogn kommune 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo  

Møtegruppe: Temagruppe Biologi/limnologi 
Møtested: Ski Rådhus, møterom 4. etg. 
Møtetid: Tirsdag 24.11.09 kl 12.30-15.00 

 
 
1. Godkjenning av referat fra møte 07.10.2009  
Referatet ble godkjent med følgende endringer: 
• Siste setning side 1; ”vannregionmyndigheten v/Terje” rettes til ”Fylkesmannen 

v/Terje” 
• Nest siste setning under sak to rettes til ”Anita Borge fører dessuten separate og 

mer detaljerte notater fra innspillene i denne saken i tillegg til at referat blir ført.”  
 
2. Status anskaffelse av tjenester innen overvåking av vannkvalitet PURA 
• Dokumentene er nå lagt ut på DOFFIN. Anita ber VAV tipse mulige tilbydere. 
• 12.01.10: Frist for levering av tilbud  
• 13.01.10: Anbudsåpning på VAV v.Anita Borge og Vera Didriksen (innkjøpsavd. 

VAV). De sjekker at kvalifikasjonskravene er i orden. 
• 19.01.10 kl 9-15: Gjennomgang av dokumenter, på VAV; TerjeWivestad, Anna-

Lena Beschoner, Knut Bjørnskau, Anita Borge og Anne-Marie Holtet. Hvis det er 
behov for mer tid, tas et nytt møte på VAV 22.01.10 kl 9-12. 

• 29.01.10: Valg av aktør. 
• Februar/mars: Kontraktsinngåelse 
 
3. Integrert, langsiktig vann-og jordovervåking-tilbud fra Tore Krogstad,UMB 
og Øivind Løvstad, Limno-Consult (delt ut på siste møte) 
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• Dette kalles LIMNO-SOIL-prosjektet, og er et supplement til den ordinære 
vassdragsovervåkingen. Må sees i sammenheng med fosforindeksprosjektet som 
landbruket er ansvarlig for. 

• Vi mener  at prosjektet må justeres en del, Anita og Knut tar opp dette med 
Limno-Consult på møte mandag 30.11. De ber om en justering av tilbudet, så 
behandler vi det på nytt på neste møte.  

• Det er viktig at landbruket tar aktivt del i dette, temagruppe landbruk må gå 
igjennom prosjektforslaget før vårt neste møte. 

 
4. Visning av vannett og hvordan overvåkingsdata legges inn i det nye systemet 
der. 
• Terje demonstrerte hvordan disse sidene skal brukes. Han oversender de foilene 

han brukte. 
• Adressen er http://vannmiljo.sft.no og erstatter Vanninfo og overvåkingsdelen av 

SESAM. 
• Registrering skal utføres av superbrukere, men det kan gis midlertidig 

registreringstilgang for andre. 
 
5. Videre prosjektorganisering av PURA 
•  Anita Borge, Knut Bjørnskau, Gunnar Larsen og Stig Bell har utarbeidet et notat 

med forslag til hvordan man arbeider videre og reorganiserer prosjektet. Dette vil 
bli en sak til neste styringsgruppemøte. Bakgrunnen er å effektivisere arbeidet og 
involvere færre deltakere. Følgende ble foreslått: 

  
• Mandatet opprettholdes 
• Det velges ny vertskommune 
• Temagruppene opphører, prosjektgruppen fortsetter. Prosjektgruppen 

kaller inn kompetanse fra de tidligere temagruppene eller andre til ad-
hoc-grupper etter behov 

• Sektorene i kommunene rapporterer til prosjektet, landbruket via 
Landbrukskontoret.  

 
6. Årsrapport vannovervåking/tiltak 2008-2009. 
• Anita og Knut samarbeider med Limno-Consult om årsrapporten, møte 30.11.09 
 
7. Eventuelt 
• Neste møte: 26.01.10 på Drømtorp, Ski, kl 12-15 (Inkl. lunsj). 
• Det vil bli et møte ang. innsjørestaurerende tiltak 01.02.10 kl 9-12 i Ås kommune, 

adm.bygget. Deltakere: Knut Bjørnskau, Anita Borge, Gunnar Larsen og Anne-
Marie Holtet. I tillegg innkalles Ellen Grepperud (representerer landbruket via 
koordineringsutvalget) og evt. nytilsatt landbrukssjef. 

 
 
Ski, 03.12.09 
Anne-Marie Holtet 


