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

Gunnar Larsen, Ås kommune – GL 
Arve Bekkevard, Frogn kommune - ARB 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW 
Bjørn Buller, Nordre Follo renseanlegg – BB 
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo (for Svein Skøien)– TOS 
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen (for 
Simon Haraldsen) – TEW (til kl 13.00) 

Forfall: Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH  
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE – GHAA 
Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST 
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB  
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen – SH  
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 
Møtested: Villa Sandvigen, Gjersjøen 
Møtetid: 18.06.2009 kl. 11.00 – 14.10  
Referent: Anita Borge 
Neste møte: 10.09.2009 kl 09-12 på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås 

 

 

 

Sak 
nr 

Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
18.05.2009 

Referatet godkjent. AB 

2 Prosjektorganisasjon 
 

Prosjektleder informerte styringsgruppen på møte 
10.06.2009 om prosjekt- og temagruppenes 
funksjon mht bemanning/deltakelse/oppmøte det 
siste året. Vedtak ble fattet i styringsgruppen for å 
sikre engasjement inn i prosjektet. Viktig med en 
god dialog med de som har vært lite tilstede på 
møtene. Vannregionmyndigheten kontaktes vedr. 
forespørsel om hvem som blir ny VRM fra 2010. 

AB/ 
styringsgr. 

 
 
 
 

 



 2 

3 
 

Økonomi Tilbud om ressurser til Landbrukskontoret for 
leveranser til PURA 
Anita redegjorde for vedtak fattet i styringsgruppen 
10.06.2009. Det er ønskelig med en mer presis 
prosjektbeskrivelse, der blant annet tidsforbruk 
inngår. Svein leverer PURA dette. Styringsgruppen 
påpekte dessuten viktigheten av at 
Landbrukskontoret påtar seg det koordinerende 
ansvaret for prosjektene som temagruppe Landbruk 
nå igangsetter. 
 
Felles ordning for overvåking av vannkvalitet i 
vannområdet PURA – mulige løsninger 
Anita redegjorde for vedtak fattet i styringsgruppen 
10.06.2009. Temagruppe Biologi/limnologi har hatt 
kontakt med jurist i Ski kommune. Det er samsvar 
mellom styringsgruppens vedtak og juristens 
føringer. Temagruppe Biologi/limnologi vil sammen 
med prosjektleder utarbeide et forslag til 
anskaffelsesprosess som forelegges 
prosjektgruppen på neste møte. Deretter settes 
saken opp på agenda for neste styringsgruppemøte 
23.09.2009.  
 
Årsmelding for PURA 2008  
Årsmeldingen er nå godkjent av styringsgruppen og 
lagt ut på www.pura.no 
 

 
 
 
 
 

TOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KB/AB 
 
 
 

 
 
 

AB 

4 
 

Tiltaksanalysen / 
samlet 
saksfremstilling i 
kommunene 

Tiltaksanalysen med faktaark 
Tiltaksanalysen med faktaark er distribuert i 
kommunene. Prosjektleder påpekte viktigheten av 
at også faktaarkene legges ved selve 
tiltaksanalysen. 
Prosjektgruppen ble oppfordret til å ha et lite opplag 
av dokumentene og være aktive med utdeling. 
Feil i faktaarkene: For samtlige faktaark der 
årskostnader for jordbrukstiltak er oppgitt: Riktig 
kostnad er kr 1240, ikke kr 420, som det nå står. 
Dette vil blir rettet opp i faktaarkene som ligger på 
hjemmesiden. 
 

AB 
 

 
alle 

 
alle 
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  Samlet saksfremstilling i kommunene vedr. 
konsekvenser som videre arbeid i vannområdet vil 
medføre for kommunene 
Saken ”Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- 
og Gjersjøvassdraget – prosjekt PURA. Uttalelse til 
utkast til forvaltningsplan 2010-2015 vannregion 1 
Glomma/indre Oslofjord – EU´s vannrammedirektiv” 
er politisk behandlet/står like ved en behandling i 
PURA´s eierkommuner. Oversendelse til VRM 
pågår. PURA sammenstiller et notat der de 
respektive kommuners saksfremlegg vedlegges. På 
den måten utkvitterer PURA saken. 
De enkelte kommuners planlagte aktiviteter for å 
oppnå målene satt i PURA´s tiltaksprogram vil 
innlemmes i høstens budsjettprosess.   
 
Tilleggsbestiling fra Vannregionmyndigheten: Det 
ble informert om en bestilling gitt i mail av 
05.06.2009. Denne ble også delt ut på møtet. TAR 
har møte 25.06.2009 for å utkvittere bestillingen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
AB 

 
 
 
 
 
 
 

AB/KB/SB/
Stein 
Sæter 

5 Temagruppene Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse: 
Stig orienterte. Møte i temagruppen avholdes 
22.06.2009. Gruppen er bedt om å forberede svar 
på deler av tilleggsbestillingen fra VRM pr 
05.06.2009. Viktig å sjekke ut at fokus er satt på 
tiltak for oppfølging av tiltaksanalysen. 
 
Temagruppe Landbruk: 
Tormod orienterte. Møte i temagruppen avholdt 
20.05.2009. Det ble der gitt en status-orientering om 
prosjekter i gruppen. PURA påpekte behov for en 
mer presis tidsplan og kostnadsestimat for 
prosjektet vedr. miljøplanerådgivning/gårdsbesøk. 
Dette vil bli utarbeidet og levert PURA. 
 
Nødvendig å bringe UMB ”på banen” vedr. tiltak for 
å redusere utslipp fra landbruket til Årungen.  
Vedtak: PURA retter en skriftlig henvendelse til 
UMB v/ledelsen med kopi til LBK.  
 
Vedr. ”Forskrift om krav til jordarbeiding og 
miljøtiltak i nedbørfelt til særlig utsatte vassdrag, 
Oslo og Akershus”: Viktighet av tilbakemelding fra 
PURA har tidligere vært tema i møter i temagruppen 
og prosjektgruppen. Temagruppen konkluderte med 
at det ikke var aktuelt å gi høringsuttalelse på 
forskriften (ref. brev fra Fylkemannen av 27.03.2009 
der PURA var høringsinstans, og mail fra Svein 
Skøien av 03.04.2009). Prosjektgruppen etterlyser 
endelig forskrift med kommentarer, bl.a. i forhold til 
dispensasjonsmuligheter. Disse bør sendes ut 
snarest for at bøndene i vannområdet kan begynne 
å forberede endrede jordarbeidingstiltak til neste år. 

SB 
 
 
 
 
 
 
 

SS/TOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
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  Vedtak:  PURA sender en henvendelse til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus om behov for 
fortgang i arbeidet med forskrift og kommentarer. 
Landbrukskontoret ved Tormod bistår i utarbeidelse 
av brevet. 
 
Temagruppe Biologi/limnologi: 
Knut var ikke tilstede på prosjektmøtet.  
Temagruppedeltaker Gunnar kunne fortelle om godt 
arbeid i gruppen. 

 
 
 

AB/TOS 
 
 

KB 
 
 

 
6 Kommunikasjon/ 

seminarer/workshop 
Seminar med interessenter uke 22, 23 og 24 
Den store utfordringen er å få folk til å stille på 
denne type møter. Momenter som kom opp: 
- Tilbakemeldinger til sentrale personer: Dette er gitt 
av prosjektleder i møte med styringsgruppen 
10.06.2009 og av Gunnar vedr. oppmøte på 
seminaret på Ås 02.06.2009 
- Forslag om å ringe sentrale aktører for å stimulere 
til oppmøte 
- Engasjementet kommer først når tiltak skal 
gjennomføres.  
- Fellesmøter kan ofte bli dominert av 
enkeltpersoners særskildte problemstillinger 
- Tidsmessig: Ingen spesiell tid på året er mer 
gunstig enn andre. 
 
Workshop om innsjørestaurerende tiltak 
Møte i programkomitéen avholdes 26.06.2009 
(Terje W, Knut B., Anita). Temagruppe 
Biologi/limnologi står for opplegget for workshopen, 
som arrangeres til høsten. 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

KB, TEW, 
AB 

7 
 

Møte i styrings- 
gruppen 10.06.2009 

Saken ble flyttet opp som sak nr 2. 
Kort referat ble gitt. 

AB 

8 
 

Neste møte Torsdag 10.09.2009 kl 09-ca 12.00 på Moer 
sykehjem, Tunveien 2, Ås.  

alle 

9 
 

Eventuelt Ingen saker.  

10 
 

Runde rundt bordet- 
Evaluering av møtet 

Lærerikt, ryddig, mange ting på kort tid, effektivt. 
Det bør legges inn mulighet for at større deler av 
gruppen er aktiv og engasjert – dette må imidlertid 
oppveies mot tidsforbruk. Det var en god tone under 
møtet. Meget hyggelig møtelokale, og god mat! 

alle 

 

 

 

 


