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

Gunnar Larsen, Ås kommune – GL 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Tom Wetlesen, Akershus Bondelag – TW 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB  
Tone Aasberg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus – TAa (fra kl 
09.25) 

Forfall: Hanne S. Tomter, Oslo kommune –HST 
Arve Bekkevard, Frogn kommune - ABE 
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH 
Bjørn Buller, Norder Follo renseanlegg – BB 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SHV 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 
Møtested: Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås 
Møtetid: 05.11.2009  kl.9.00 – 12.10  
Referent: Anita Borge 
Neste møte: 15.12.2009 kl 09-13 med juleavslutning. Det gis nærmere beskjed om 

sted. 
 

 

 

Sak nr Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 
1 Godkjenning av 

møtereferat fra møte 
10.09.2009 

Referatet ble godkjent. AB 

2 
 

Prosjektorganisasjon 
 
 

Styringsgruppen og prosjektgruppen 
Akershus fylkeskommune: Oppfølging av 
vedtak i styringsgruppen 10.06.2009: Brev 
sendt til Akershus fylkeskommune ved 
fylkesdirektør for avd. for regional utvikling 
Arnhild Danielsen 28.09.2009 vedr. ønsket økt 
representasjon ved møter i styrings- og 
prosjektgruppen. Ingen respons foreløpig.  
 

AB 
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  Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Simon 
Haraldsen går ut av prosjektgruppen, Tone 
Aasberg, Landbruksavdelingen går inn. 
 
Temagruppene 
Temagruppe Biologi/limnologi: Berit Haga 
Vikanes, Nesodden kommune har gått inn 
som vikar for Ellen Lien. 
 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse: Pernille Sandemose, 
Frogn kommune går inn i gruppen. Fra før av 
sitter Andrea Zuur i gruppen. 
 
Prosjektorganisasjonen generelt 
Anita redegjorde for utvikling i saken om 
gjennomgang av PURA´s 
prosjektorganisasjon etter prosjektmøte 
10.09.2009. 
Vedtak i styringsgruppen 19.10.2009: 
Prosjektgruppen jobber frem et forslag til ny 
prosjektorganisasjon og legger denne frem for 
styringsgruppen på neste møte. Flere 
momenter har kommet opp etter 
styringsgruppemøtet. Dette dreier seg blant 
annet om: 
- status for forvaltningsplan med 
tiltaksprogram for vannregion 1, behandlet i 
fylkeskommunene høsten 2009 – konsekvens 
for PURA 
- likelydende sak fra PURA´s eierkommuner til 
Vannregionmyndigheten av juni 2009: 
“Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget – prosjekt PURA. Uttalelse 
til utkast til forvaltningsplan 2010-2015 
vannregion 1 Glomma/indre Oslofjord – EUs 
Vanndirektiv” – konsekvens for PURA 
- PURA´s forpliktelse gjennom “Tiltaksanalyse 
for PURA” av mai 2009 
- ambisjonsnivå for PURA – prosjektmandatet 
til PURA: Mål, organisering 
- gjennomføring av tiltak i sektorene, - PURA´s 
rolle 
- tilgang på landbruksfaglig kompetanse i 
kommunene 
- vertskommune for PURA 
- Koordinerende utvalg for Landbrukskontoret 
sin rolle i PURA  
Prosjektgruppen hadde en diskusjon på flere 
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  av punktene.  
Vedtak I: Anita ber på vegne av 
prosjektgruppen om et møte med hele 
styringsgruppen der også representant fra 
Vannregionmyndigheten og leder av 
Koordinerende utvalg for Landbrukskontoret 
er tilstede.  
Vedtak II: Før dette møtet jobber Stig, 
Gunnar, Knut og Anita frem til en skisse til 
prosjektorganisering. Etter avklaringer som 
gjøres på møtet med styringsgruppen, VRM 
m.fl. utarbeider hele prosjektgruppen ferdig 
forslag til prosjektorganisering som 
fremlegges for styringsgruppen på deres 
neste møte. 
 
Ønske fra bondeorganisasjonene om 
økonomisk godtgjørelse for deltakelse på 
møter i PURA 
Styringsgruppen vedtok på møte 19.10.2009 
at en søknad fra lokalt bondelag om 
økonomisk støtte til møtegodtgjørelse bør 
rettes til den moderorganisasjonen de 
representerer, og ikke PURA.  
Dette ble tatt til etterretning. 

 
 
 
 
 
 
 

SB, GL, 
KB, AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TW 
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Økonomi Økonomisk støtte til prosjekt ved UMB fra 
FYOA 
Anita redegjorde. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus har, som en oppfølging av 
prosjektet ”Sedimentenes betydning som 
fosforkilde – innvirkning av klima” gitt kr 
80.000 til et nytt prosjekt ved UMB: 
”Akkumulering av miljøgifter i 
innsjøsedimenter – betydning av arealbruk og 
sedimentegenskaper for miljøstatus”. 
Pengene overføres via PURA.  
 
Anskaffelse av tjenester innen overvåking av 
vannkvalitet i PURA 
Anita og Knut redegjorde. 
Konkurransegrunnlaget er nå til gjennomsyn i 
styringsgruppen. VRM får det til gjennomsyn 
før endelig ferdigstilling og kunngjøring på 
DOFFIN og TED-databasen. Innkjøpsfaglig 
kompetanse hos VAV, Oslo kommune 
benyttes også ved kunngjøringen. Ved 
utvelgelse av aktør sikres både vannfaglig og 
anskaffelsesfaglig kompetanse. Antatt 
oppstartsdato for oppdraget: 01.02.2010. 
 

AB 
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  Tilbud om ressurser til Landbrukskontoret for 
leveranser til PURA 
PURA mottok 21.10.2009 forslag til 
prosjektbeskrivelse for prosjektet 
”Miljøplanrådgivning på gårdsbruk i PURA – 
miljøplaner trinn I og II” fra Svein Skøien. 
Beskrivelsen er basert på mal fra 
prosjektleder. Prosjektgruppen hadde 
følgende kommentarer til forslaget:  
- i prosjektbeskrivelsen bør det komme tydelig 
fram viktigheten av overføringsverdier fra 
Morsa. Ref. bl.a. innlegg fra Morsa på 
workshop om innsjørestaurerende tiltak: 
http://www.pura.no/seminarer.php?WEBYEP_
DI=14 
- inn: Link mot Årungen-prosjektet – plan for 
ev. oppfølging av dette 
- aktiviteter beskrives mer i detalj 
- miljøplan del II beskrives mer i detalj 
- spisse prosjektbeskrivelsen, bl.a. få 
tydeligere fram at det er erosjonsreduserende 
tiltak som her prioriteres 
 
Svein leverer prosjektleder oppdatert 
prosjektbeskrivelse basert på de nevnte 
punkter innen 12.11.2009 kl 16.00. 
Prosjektgruppen vil på bakgrunn av godkjent 
prosjektbeskrivelse gi tilsagn om økonomisk 
støtte. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS 

4 Forvaltningsplan med 
tiltaksprogram 

Saksdokument og vedtak fra behandlingen i 
Akershus fylkeskommune ble delt ut. Anita 
redegjorde for status i behandling av 
forvaltningsplan med tiltaksprogram. 
Fylkestingene har lagt tiltaksprogrammet til 
grunn for en årlig rullerende handlingsplan. I 
vedtakene er det understreket at behovet for 
økte investeringer og driftskostnader innen 
landbruk må møtes med statlige midler. PURA 
arbeider helt riktig når prosjektet velger å ha 
tydelig fokus på sektor landbruk. 

AB 
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5 Temagruppene - status Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse:  
Stig redegjorde. Man avventer at VAV tar 
initiativ til et oppstartsseminar vedr. regionalt 
samarbeid knyttet til kommunenes 
håndheving av forurensningsforskriften. 
Neste møte i temagruppen arrangeres etter 
dette oppstartsseminaret. Et tema vil da være 
de enkelte kommuner i PURA sine 
hovedplaner for vann og avløp.  
Det jobbes i undergruppene i temagruppen. 
  
Landbruk:  
Svein redegjorde for status for fosfor-indeks-
prosjektet og NILF-prosjektet, samt at 
påvirkning fra skog bør tas inn i arbeidet i 
temagruppen. Varslet en mulig overskridelse 
av fristen for ferdigstilling av fosfor-indeks-
prosjektet. 
 
Biologi/limnologi:  
Neste møte i temagruppen er 24.11.2009. 
Aktuelle temaer: 
- oppfølging av konklusjonene fra workshop 
om innsjørestaurerende tiltak 28.10.2009 
- etablering av databasen Vannmiljø 
- prosjektet ”Limno-Soil: Integrert, langsiktig 
vann- og jordovervåking” 
- ferdigstilling av ”Tiltaksrettet vannovervåking 
av 18 vannforekomster 2008” (Årsrapport 
2008) 

SB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SS 

 
 
 
 
 
 
 

KB 
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Kommunikasjon/seminarer/
workshops 

Workshop om innsjørestaurende tiltak ble 
avholdt 28.10.2009 på Thon Hotels, Ski. 
Fagartikkelen som ble utarbeidet i forbindelse 
med seminaret, ”Erfaringer med 
innsjørestaurering og perspektiver for 
Årungen og Østensjøvann” ble delt ut på 
prosjektmøtet. Kort diskusjon om erfaringene 
fra workshop`en. 

AB 
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Møte i styringsgruppen 
19.10.2009 – kort referat 

De fleste saker fra siste møte i 
styringsgruppen var berørt i tidligere saker. 
Anita redegjorde for et par gjenstående små 
detaljer. 

AB 
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Neste møte 15.12.2009 kl 09-13 inkl. juleavslutning. 
Forslag til sted: Antikklåven på Fagerli gård, 
Ås. Anita sjekker ut mulighetene. 

alle 
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9 Eventuelt Gunnar hadde spørsmål om det var sendt 
brev til UMB vedr. høye fosfor-tall i 
beiteområdene mot Årungen. Det ble besluttet 
å avvente dette, siden UMB er involvert i 
fosfor-indeks-prosjektet, og dette ivaretas der. 
Tom tok opp temaet jorddeponier og fare for 
avrenning fra disse. De er mangel på klare 
regler for deponering av løsmasser. Temaet 
tas inn i temagruppe KOS. PURA bør 
medvirke til at Fylkesmannen involveres i slike 
saker. 

 
 
 

SS 
 
 
 
 

SB 
 

10 Runde rundt bordet Møtet var en god start for å ”åpne noen 
flaskehalser”. Bra at det er ærlighet og 
åpenhet på møter, men man skal ikke henge 
noen ut. Det skal være temperatur, men den 
må ikke bli for høy.  
Vi skal ikke dvele ved det som har skjedd, 
men se fremover. Vi skal ha en felles retning, 
og ikke gjenta ”kjepphester” som er landet 
tidligere. 
Uheldig at ikke Akershus fylkeskommune var 
tilstede på dette møtet, jmf. sakslisten. 

alle 

 

 

 

 


