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

Audhild Leistad, Oppegård kommune
Anne-Marie Holtet, Ski kommune
Berit Haga Vikanes, Nesodden kommune
Knut Bjørnskau, Ski kommune (møteleder) - KB
Liv Kjersti Hjerpeton, Frogn kommune
Arnt Øybekk, Ås kommune
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo
Terje Wivestad, FMOA
Sara Brækhus Zambon, FMOA
Anita Borge, PURA - AB
Gunnhild Riise, UMB
Aleksandra T. Romarheim, UMB

Forfall:

Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune
Ole Kirkeby, Frogn kommune

Møtegruppe:

Temagruppe Biologi/limnologi – TG B/L

Møtested:

Ski kommune Driftssentralen Drømtorp

Møtetid:

10.11.2010. kl 09.30-11.30 inkl. lunch

Referent:

Anne-Marie Holtet

Neste møte:

12.01.10 på Nesodden

Sak
nr
1

Tema

Vedtak/oppfølging

Referat fra møte
09.09.2010

Godkjennes med retting av noen små skrivefeil
når det legges inn på hjemmesiden.

Ansva
rlig
AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Årungen-videre arbeid
med prosjektersamarbeid med UMB

Gunnhild Riise, UMB, orienterte om hvilke
prosjekter rundt Årungen som UMB arbeidet med
og om hvilke prosjekter de ønsket å arbeide med
videre. G.Riises presentasjon er vedlagt referatet.
Rapporten som UMB har gjort for PURA ang.
sedimenter ble omtalt.
Vi ønsker videre samarbeid med UMB, og de
retter en henvendelse til PURA med forslag om
hva vi kan samarbeide videre om.
Fylkesmannen er også positiv til å vurdere å bidra
videre til prosjekter på UMB.

KB/AB
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Videre overvåking av
vannkvalitet –
kommunenes respons
på tilbud fra Ski.

Alle kommunene som har svart, har vært positive
til tilbudet. Frogn har ikke svart pga ferieavvikling,
men har gitt positive signaler, og vi regner med å
få svar fra dem i løpet av uka.
Ski kommune sender så ut kontrakter for 2011.
Ski kommune har vært i kontakt med limnolog
Trond Stabell som driver firmaet Tellus
ferskvannsundersøkelser. Han skal samarbeide
med og være back-up for Limno-Consult.

KB
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Status for prosjekt
”Mulighetsstudie for
innsjørestaurerende
tiltak”

PURA har fått 80 000 fra DN og 50 000 fra
Akershus Fylkeskommune til dette prosjektet.
COWI, med bistand fra Limno-Consult og UMB
(Tore Krogstad) jobber nå med å samle inn data.
Foreløpig rapport skal være ferdig 01.12 og
endelig rapport 24.12.10. Pga av at Øivind
Løvstad i Limno-Consult p.t er sykmeldt, regner vi
med at rapporten vil bli noe forsinket.
Resultatet av studiet skal gi PURA en anbefaling
om hva vi bør sette inn av praktiske tiltak i
Østensjøvann.
I og med at Østensjøvann er et naturområde, må
det avklares med Fylkesmannen om det er
spesielle begrensninger i forhold til tiltak i
innsjøen.

KB/AB

5

Status årsrapport
2008-2010;
vannovervåking,
tilstand-mål, tiltakeffekt og kostnad

Anita, Knut og Anne-Marie arbeider med å lage
KB/AB
mal for årsrapport og også mal for årlig
rapportering og rapportering på PURAs
hjemmeside. Sommerseth Design vil hjelpe oss
med utforming og design på årsrapporten. De skal
også hjelpe oss med oppdatering av faktaarkene.
Data fra overvåkingen skal også inn i statlige
registreringer etter hvert, så det er viktig å
samarbeide med Fylkesmannen om dette.
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Status prosjekt LimnoSoil, integrert,
langsiktig vann-og
jordovervåking

Prosjektet skulle baseres bl. a på sedimentprøver KB/AB
fra bekker i jordbruksområder. Det viste seg at det
var lite sediment i bekkene, og man kom fram til at
det ville være mulig å bruke fangdammer i stedet.
Rapport for første del av prosjektet skal foreligge
01.09.11. Deretter skal det tas nye prøver i 2014.
Ut fra dette håper man å se effekter av tiltak i
landbruket. Det vil i denne sammenheng være
interessant å få tak i de enkelte gårdsbruks PALtall.
Vi har mottatt kr 55 000 fra Fylkesmannen til dette
prosjektet
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Erfaringsmøte mellom
vannområdene Morsa
og Pura

Det forslås å arrangere et erfaringsmøte
vedr. bl.a. vannovervåking, tiltak innen landbruk
og spredt bebyggelse og kommunal forvaltning
mellom PURA og MORSA.

AB

Det er meningsforskjeller mellom PURA og
MORSA på flere områder om hvordan oppgavene
best kan løses, det kan derfor vært nyttig å ha et
møte hvor man går igjennom ulike temaer og
lærer av hverandre.
Morsa har gjort en mer omfattende overvåking
pga tilskudd til dette fra Staten, de har også fått
penger til flere forsøk innen landbruket.
Morsa har også fått til forpliktende avtale med
bøndene, dette er også ønskelig i PURA.
I første omgang bør utvalgsledere, representanter
fra Fylkesmannen og evt kommuner/personer
som har spesielle problemer/interesser delta.
Forslag om å invitere UMB
Temaer:
- vannkvalitetsovervåking
- spredt bebyggelse
- landbruket
- arealforvaltning i kommunene
- gode alliansepartnere.
Forslaget tas opp i prosjektgruppa.
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Rapport fra
NIVA/Fagrådet for
Indre oslofjord vedr.
Marine naturtyper

Rapporten forventes ferdig før jul. PURA vil da
arrangere møter med kommunene. Vi mener
Fylkesmannen bør delta.
Rapporten viser hvor det er sårbare områder.
Dette kan brukes til å påpeke hvor det må tas
spesielle hensyn ved utbygging.
Det bør nå lages en kystsoneplan for
Bunnefjorden for forvaltning av kystsonen. Her
burde det være mulig å få til noe felles.
PLB gir Fylkeskommunene mulighet til å lage
fylkesdelplan som blir gjeldende for kommunene.
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KB/AB
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Eventuelt

Neste møte

1. Algesensoren i Årungenelva overtas av PURA.
(Denne har i noen år nå vært overvåket av NIVA i
regi av Fagrådet)
Videre overvåking koordineres med UMB.

KB/AB

2. Snøsmelteanlegg i Oslo godkjent av
Fylkesmannen. Anlegget skal stå på
Akershuskaia, her smeltes snøen før den renses
og slippes i sjøen. PURA har ikke vært
høringsinstans, og stiller seg skeptisk til anlegget.
Anlegget er foreløpig godkjent for drift i fire år.
PURA sender en henvendelse til FMOA vedr.
dette.

AB

3.”Ren Marina” er et prosjekt initiert av
Miljøverndepartementet, og drevet av
båteierforeninger/firmaer/privatpersoner. De skal
arbeide for å hindre utslipp fra marinaer, spesielt i
båtpussesongen. PURA støtter prosjektet. Mer
info på www.renmarina.no

AB

Onsdag 12.01.11, på Nesodden

Vedlegg:
Presentasjon fra UMB

15.11.2010

Anne-Marie Holtet
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