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Sak
nr
1

Tema

Vedtak / oppfølging

Ansvarlig

Referat fra møtet i temagruppen
12.01.11

Ingen merknader til referatet.

AB

2

Årungen – videre arbeid med
prosjekter – UMB

28.02.11 avholdt møte mellom
UMB/PURA/Fylkesmannen bl.a for
å se på muligheten av et studie
vedr. faktorer som påvirker
oppblomstringer av visse alger i
Årungen. Møtereferat vedlagt.

AB/KB

3

Rapport februar 2011, COWI –
Limno-Consult vedr.
innsjørestaurering i
Østensjøvann

Ønskelig å gjennomføre den
foreslåtte fiskeundersøkelsen i
2011i samarbeid med UMB.

AB/KB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Med hensyn på
vernebestemmelsene for
Østensjøvann må det søkes
fylkesmannen om dispensasjon for
å foreta prøvefiske og tiltak.
I sammendraget bør det nyanseres
hva som vil være fase 1- utfisking
m.m, fase 2- Phoslock m.m, fase
3 – oppfølging.
Side 6. Databehov. Foreliggende
tilførselsdata fra Ski tettsted anses
tilstrekkelig, ikke behov for
ytterligere målinger.
Rensepark i Finstadbekken er
utredet, men blir lagt på is. Andre
tiltak vil bli utredet.
Tabell 2-1/tabell 8-2. Slette
kolonnen for 2010. Bytte plass
mellom kolonne 1 og kolonne 2.
Side 16. Vannplantetilstanden –
bør inngå i
overvåkingsprogrammet.
Kartet på side 9 må bytte ut. Bedre
kart over kun Østensjøvann med
tilførselsbekker. Kan hentes fra
Kartportalen for Follo.
Side 12. Siste avsnitt …betydelig
forbedring siden 1977/78.
betydelig byttes ut med ”bedring,
men variasjoner underveis”.
henvisning til figur 4-1 i siste linje
tas inn til slutt i første linje
Nest siste setning ”I perioden maiseptember…. – nytt avsnitt her.
Figur 4-1 side 13 mangler
middeltall for 2009.
Side 18. I første setning er det
henvist til normalavrenning.
Må nevnes hvilket årsmiddel som
er brukt ( 30 år ?) – Avklares med
COWI.

2

Det må foretas ordvask.
Eksempelvis forekommer ordet
kvelstoff i stedet for nitrogen.

4

Knut og Anita tar eget møte med
COWI for en gjennomgang av
foreliggende utkast til rapport.
Behov for møte med NIVA.

Årsrapport 2008-2010;
vannovervåking, tilstand-mål,
tiltak-effekt og kostnad.

AB/KB

Tilførsler TP og BAP – ingen
merknad til dette.
Kostnader – kommunene må
melde tilbake om kostnader pr. år
på tiltak.
Vannkvalitet- EQR verdier
benyttes. Fylkesmannen har
hovedansvaret for dette. Verdiene
legges inn i Vann-Nett. 21. mars
skal det være et møte mellom
PURA/NIVA/Fylkesmannen for å
kvalitetssikre EQR-dataene.
Hovedovervåking av bekker – på
nytt se på muligheten for at dette
settes ut på anbud.

5

6

Behov for faglig avklaring med
NIVA og fylkesmannen om
innholdet i årsrapporten. Det tas
sikte på å få rapporten ferdig
trykket i begynnelsen av april. Nye
faktaark for vannforekomstene vil
foreligge samtidig med rapporten.
AB/KB
PURA vil engasjere seg m.h.p
Fagrådet for indre Oslofjord.
aktuelle tiltak innenfor marinaer,
- videre overvåking
- miljøgiftbudsjett/regnskap bl.a. rutiner ved bruk av kjemikalier
ved båtpuss.
for indre Oslofjord
10. februar var det møte med
Eventuelt
Statens vegvesen hvor Stig, Knut,
Anne-Marie og Anita deltok.
Temaet var bl.a. avrenning fra veier
- økt salting.
Statens vegvesen vil foreta
nærmere undersøkelser m.h.p tiltak
mot avrenning fra veier innen
vannforekomsten Tussebekken
(Assurvassdraget/Greverudbekken)
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