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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Anita Borge, PURA – AB 

Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB 
Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST 
Sveinung Lindland, Oppegård kommune – SL (for Stig Bell) 
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL 
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI 
Andrea Zuur, Frogn kommune – AZ 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen – SH 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV – delvis tilstede 
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH 
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE – GHAA 

Forfall: Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg – BB 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 
Møtested: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4, Galleriet, Oslo 
Møtetid: 14.11.2008 kl. 10.00 – 12.15 inkl. lunch 
Referent: Reidun Isachsen 
Neste møte: 18.12.2008 kl. 10.00 –  ca. 12.30. Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 

4, Galleriet, Oslo. Julelunch på Aker brygge, Druen kl. 13.00. 
 

 

 

 

Sak 
nr 

Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
14.10.2008 

Referatet godkjent AB 
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2 Prosjektorganisasjon 
 

Prosjektgruppen 
- Frogn kommune: Andrea Zuur går inn 

midlertidig for Hans Petter Rognes. 
Temagruppene 

- Ås kommune: Heidrun Kårstein går ut av 
temagruppe Biologi/limnologi og 
Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse fra 01.11.2008. 

- Frogn kommune: Lisbeth Bach går inn i 
temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse for Minna Wetlesen 
(sykmeldt). Espen Fjeldstad har sluttet i 
Frogn kommune, og har gått ut av 
temagruppene Landbruk og 
Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse. 

- UMB: Tore Krogstad er inne igjen som 
representant for UMB i temagruppe 
Landbruk. 

- Landbrukskontoret: Svein Skøien fortsetter 
som leder av temagruppe Landbruk. 

- PURA retter en henvendelse til 
Forsøksringen Sør Øst om deltagelse i 
temagruppe Landbruk da de har god faglig 
og personlig forankring mot bøndene. 

- Knut Bjørnskau, varsler at han vil tre ut av 
temagruppe Landbruk fra årsskiftet og at 
Reidar Haugen, Ski kommune, tar hans 
plass. 

- PURA mener skogforvaltning er viktig tema i 
vannkvalitetssammenheng og vil rette en 
henvendelse til Viken Skog 
(skogeierandelslag, representerer 
grunneierne) med tanke på deltagelse i 
temagruppe Landbruk. 

AB 
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Økonomi Påminnelse: Har alle kommunene lagt kostnader 
vedr. PURA inn i økonomiplanen (”spleiselaget”)? 
 
GIS-basert verktøy for beregning av 
jordbruksavrenning 
Landbrukskontoret ønsker økonomisk støtte fra 
PURA. 
Programmet vil effektivisere arbeidet med 
registrering og vedlikehold av data, og det vil være 
et godt verktøy i forbindelse med søknader om 
tilskudd. Programmet er foreløpig ikke veldig 
brukervennlig men er under utvikling. Saken har 
ikke vært oppe i temagruppe landbruk ennå. Det var 
likevel enighet i prosjektgruppen om at PURA setter 
av kr. 50 000,- for 2009. Landbrukskontoret bør be 
om statlig støtte i tillegg da dette åpenbart vil være 
nyttig for andre vannområder på sikt. 

Alle  
 
 
SS 
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Tiltaksanalysen AB: Faktaarkene sendes VRM 14.11.2008. Neste 
uke sendes et følgebrev (utarbeidet av KB) og 
oppsummeringsnotat fra NIVA-rapporten (AB). Er 
prosjektgruppen godt nok involvert? Knappe 
tidsfrister gjør at prosjektgruppen ikke får alt til 
gjennomsyn før det sendes VRM. 
 
SH påpekte at det var uklare leveranser og frister. 
Tiltaksanalysen må utvikles. I første omgang er det 
viktig å gruppere og vekte tiltakstypene, så bør 
tiltaksanalysen utvikles til å omfatte kostnader. Det 
bør utarbeides en populærutgave for allmenheten. 
 
SHV etterspurte bedre tall for beregning av 
kostnader for tiltak i landbruket. PURA retter derfor 
en henvendelse til NILF (Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning)/ Statens 
landbruksforvaltning (SLF) med henstilling om at 
dette prioriteres. 
 
Det ble konkludert med at faktaarkene sendes av 
gårde som planlagt. Det som gjenstår sendes av 
gårde neste uke. Vi har uansett mulighet til å 
påvirke leveransene videre. 

AB 

5 Kommunikasjon AB ga en status for arbeidet med 
kommunikasjon/informasjon 

- Tom Wetlesen har vært i Frogn bondelag og 
informert om PURA 

- Tormod Solem har informert Ås landbrukslag 
- Det har vært ”kjøkkenbordsmøte” for 

styremedlemmer i lokallagene i Akershus 
Bondelag 

- Tom Wetlesen kom med et lite hjertesukk: 
Oppslag i ØB om at bøndene var ”synderne” 
(ref. Årungens tilstand). Skaper dårligere 
samarbeidsklima. Svein Skøien oppfordret til 
innsendelse av kronikker og leserinnlegg der 
man selv kan sette dagsorden. 

- Anita Borge skal orientere om PURA på 
driftsoperatørseminar for renseanleggene i 
Follo, Enebakk og Aurskog-Høland. 

- Anita Borge skal ha innlegg på møte i Norsk 
Vannforening om kommunikasjon til 
politikere og allmennheten. 

 
PURA ønsker å invitere Anne Lyche, NIVA til å 
orientere om SFTs klassifiseringssystem. Det var 
interesse for å gjennomføre et ½-dags seminar for 
hele PURA-organisasjonen. 
 
Arbeidsseminar med UMB 05.11.2008 
Det var et bra seminar. Dette bør sees på som en 
oppstart til ønsket samarbeid. 
Innleggene ligger ute på PURA-siden. Der ligger 
også ØBs artikkel.  

AB 
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  COWI Danmark var invitert til et møte i Utvalg for 
miljøovervåking, Fagrådet. Informerte om danske 
erfaringer med innsjørestaurering i eutrofe innsjøer. 
Veldig interessant for oss. Foredraget sendes 
prosjektgruppen. 
 
Informasjons-/kommunikasjonsrunde i 
kommunestyrene. Kjøreplanen er klar. Deltakerne i 
PURA må gi tilbakemelding innen fredag. Ca. 20 
min. innlegg. AB kommer tilbake til opplegg i hver 
kommune.  
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Møte i styrings- 
gruppen 19.11.2008 

Lederne av temagruppene deltar sammen med AB: 
Stig Bell, Knut Bjørnskau og Tormod Solem (for 
SS). 
Forslag til agenda ble lagt frem. Denne ble supplert 
med et par punkter, og agenda blir da:  
- Godkjenning av møtereferat 
- Info om prosjektorganisasjonen 
- Økonomi 

  - Status UMB-prosjekt 
  - Midler fra FM 

- Tiltaksanalysen 
  - Status arbeid i TAR og leveranse VRM 
  - Videre arbeid med tiltak 
  - Link mot klima- og energiplaner 

- Kommunikasjon 
        - Status 
        - Avlyst møte med interessenter 7.10.08         
          Læringspunkter/nytt møte 
        - Arbeidsseminar med UMB 
        - Seminar om innsjørestaurerende tiltak 

  - Presentasjon av PURA innen landbruks- 
    sektoren 
  - Info/kommunikasjonsrunde i kommune- 
    styrene   

        - Kjøreplan og deltagelse 

AB 
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Neste møte Neste møte avholdes den 18.12.2008 kl. 10.00 – ca. 
12.30 samme sted som dette møtet, hos Akershus 
Fylkeskommune i Schweigaards gate 4, Galleriet, 
Oslo (jfr. mail fra Anita 20.11.2008). 
Avslutningslunch på Druen (Aker brygge) ca kl. 
13.00. 

Alle 
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Eventuelt Svein Skøien orienterte om tiltaksstrategi for 
tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
som er under behandling i de ulike kommunene. 
Tiltaksstrategien gjelder for 2009 – 2013. Det er 
viktig at dokumentet er koblet opp mot 
tiltaksanalysen i PURA. Saksdokumentet som er 
sendt til kommunene mangler forankring i PURA. 
Kommunene tilskrives med et supplement/en 
korrigering av saksfremstillingen.  

SS 
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Runde rundt bordet- 
Evaluering av møtet 

Møtet var bra og ryddig.  

 


