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

Anita Borge, PURA – AB
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL
Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg – BB
Stein Sæter, Landbrukskontoret i Follo – STS (for Svein Skøien)
Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen – SH
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI
Andrea Zuur, Frogn kommune – AZ
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH
Forfall:
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE – GHAA
Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA
Møtested:
Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4, Galleriet, Oslo
Møtetid:
18.12.2008 kl. 10.00 – 12.45
Referent:
Live Hesthagen
Neste møte: 19.02.2008 kl. 10.00 – 13.00. Frogn kommune, Drøbak
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PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Prosjektorganisasjon Styringsgruppen
- Oslo kommune: Jo Frisch går ut av
styringsgruppen og erstattes av Anne
Smedsrud, spesialrådgiver i Rådhuset.
Prosjektgruppen
- Frogn kommune: Arve Bekkevar erstatter
Andrea Zuur i prosjektgruppen fra januar
2009. Frogn går inn med en representant i
hver temagruppe. Hvem dette blir, avtales
mellom Frogn kommune og prosjektet
snarlig.
- Nesodden kommune: Trine Skjeveland
begynner 01.02.2009, og vil erstatte Reidun
Isachsen i prosjektgruppen.
- Ås kommune: Gunnar Larsen slutter i
kommunen og dermed også i prosjektet.
Tidspunkt for dette, samt hvem som er hans
etterfølger er ikke avklart ennå.
Økonomi
GIS-basert verktøy for beregning av
jordbruksavrenning
Saksdokument ble gjennomgått, med føringer fra
styringsgruppemøte 19.11.2008. Stein Sæter
redegjorde for landbrukssjefens synspunkt i saken:
Modellen bør utarbeides sentralt slik at den kan
benyttes i alle vannområder. Modellen bør samtidig
samordnes mot søknadsskjema for driftstilskudd.
Det vil ikke bli bevilget økonomisk bistand til dette
prosjektet fra PURA.
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Det finnes allerede en beregningsmodell som kan
brukes inntil videre.
Landbrukskontoret tar kontakt med Statens
landbruksforvaltning.
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Tiltaksanalysen

PURA v/ Landbrukskontoret sender også et
tilsvarende brev til SLF for å øke trykket på saken
Etter møter i AU og VRU 09. og 11.12.2008, samt
ved mail fra VRM 10.12.2008 har PURA fått i
oppdrag å utarbeide tre tilleggsleveranser til VRM:
• Mer detaljerte kostnader for jordbrukstiltak
• Samletabell for kostnader, ansvar,
kostnadseffektivitet
• Et sammendrag av de viktigste momentene
fra NIVA-rapporten ”Miljømål Bunnefjorden
og Bunnebotn”.
Utkastene til disse tre dokumentene var distribuert
til prosjektgruppen pr mail 17.12.2008, og ble
gjennomgått på møtet. Utkastene ble supplert på
bakgrunn av kommentarer fra gruppen. Frist for
levering til VRM er 22.12.2008.
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Temagruppene

SB/KOS:
Forrige møte ble avholdt i august, og det har ikke
vært behov for møtevirksomhet før resultatene fra
tiltaksanalysene var klare.
Det vil kalles inn til møte i nær framtid for å gå
igjennom utkastet til tiltaksanalysen og veien videre.
Stig etterspurte en årsplan for PURA for 2009.
SS/Landbruk:
Gruppen møtes etter nyttår. Viktige saker/aktiviteter:
- Oppfølging av tiltaksprogram med informasjon til
bøndene om tiltakene, RMP og SMIL
- Arrangere fagseminarer, markdager, samarbeid
med Bondelag og forsøksring
- Ta initiativ til møte med NILF for bedre beregning
av kostnadseffektivitet
- Følge opp samarbeid med UMB og Bioforsk om
blant annet utprøving av P-indeks
- Informasjon om tiltak i skog, samarbeid med
Morsa
- Være med og skrive veiledningsmateriell og
informasjon til politikere og andre etater
- Samarbeid med fylkesmann og de andre
vannområdene, utveksle erfaringer
KB/Limnologi, biologi
Knut var ikke tilstede.
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Kommunikasjon/
seminarer

Anita ga en status for informasjon overfor
kommunestyrene. Hun har møtt i/skal møte i:
- Ås kommunestyre 26.11.2008
- Utvalg for Samfunn og miljø, Ski kommune
03.12.2008
- Nesodden kommunestyre 04.12.2008
- Frogn kommunestyre 14.12.2008
- Ski kommunestyre 14.01.2009
- Utvalg for miljø og plan, Oppegård kommune
03.02.2009
- Oppegård kommunestyre 11.02.2009
Ingen i prosjektgruppen har anledning til å delta på
Agwaplan-seminar i Herning (DK) 14.-15.01.2009.
PURA-seminar i februar
Det legges opp til et seminar for deltakerne i
prosjektgruppen og temagruppene i februar 2009.
Hovedkonklusjonene fra tiltaksanalysene bør
presenteres, eksempler med erfaringer fra utførte
tiltak og veien videre for PURA.
Det må åpnes for at personer i kommunene som
ikke sitter i prosjektorganisasjonen i PURA, men
som har spesiell interesse/bakgrunn, kan delta.
Anita utarbeider forslag til møtedatoer i februar 2009
samt program. Sendes på høring til
prosjektgruppen.

AB

Møte med interessenter
Det ble bestemt at det bør gjennomføres separate
møter med tema hhv Årungen, Gjersjøen og
Bunnefjorden.
Hvordan skape interesse for møtene?
− Gjennomføre egne møter for Bunnefjorden,
Årungen og Gjersjøen
− Presentere tiltakene og spesielt de mest
kontroversielle for å få tilbakemelding
− At juridiske virkemidler trekkes inn i
jordbrukssektoren vil interessere
− Tettstedsutvikling og overvannsproblematikk
kan trekke en del fagfolk
− Klimaendringer
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Møte i styringsgruppen 19.01.2009
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Neste møte

Anita utarbeider et forslag til program som sendes
på høring i prosjektgruppen.

AB

Forslag til dagsorden ble presentert. Det var ingen
kommentarer, og forslaget blir dagsorden for møtet i
SG 19.01.2009.
Neste møte avholdes den 19.02.2009 kl. 10.00 –
13.00 hos Frogn kommune i Drøbak.
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Alle
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Eventuelt
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Runde rundt bordetEvaluering av møtet

Anita presenterte utkast til PURAs årsplan for 2009.
Alle melder inn aktiviteter som blir viktige i 2009. En
best mulig koordinering mot kommunenes
hovedplaner er ønskelig.
Møtet var (som vanlig) bra og ryddig.
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