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

Forfall:

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Knut Bjørnskau, leder av temagruppen - KB
Anna-Lena Beschorner, VAV, Oslo kommune - ALB
Audhild Leistad, Oppegård kommune - AL
Berit Haga Vikanes, Nesodden kommune - BHV
Anne-Marie Holtet, Ski kommune - AMH
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo - OE
Stein Sæter, Landbrukskontoret i Follo - SS
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. TW
Sara Brækhus Zambon, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
miljøvernavd. - SBZ
Torgeir Reierstad Frogn kommune - TR
Anita Borge, prosjektleder - AB
Liv Kjersti Hjerpeton, Frogn kommune
Ole Kirkeby, Frogn kommune
Arnt Øybekk, Ås kommune
Temagruppe Biologi/limnologi
Nesodden kommune, møterom på brannstasjonen som
Onsdag 12.01.11, kl. 9:10 – 12:00.
Torgeir Åstveit Reierstad
Torsdag 03.03.2011, kl. 12.15, Driftsstasjonen, Ski kommune

Sak nr Tema
1
Referat fra møtet i

Vedtak / oppfølging
Referatet godkjennes med merknader
temagruppen 10.11.2010 fra møtet. Referatet rettes opp og
sendes gruppen på nytt.

Ansvarlig
AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

2

Årungen – videre arbeid
med prosjekter –
tilbakemelding fra UMB
om konkrèt prosjekt

3

Status for prosjekt
mulighetsstudie
innsjørestaurerende
tiltak Østensjøvann –
resultat av møte med
Cowi 17.12.2010 –
levering av
rapport/sluttprodukt
innen 14.02.11.

AB/KB
Gjennomgang av forslag fra G.
Riise: Det skal gjennomføres en
vertikalundersøkelse tilsvarende
det som er gjort i indre Oslofjord for
å se på sammenheng mellom tiltak
over tid og endring i sedimenter.
Mye samme parametere som i
tidligere horisontal undersøkelse i
Årungen. G. Riise har orientert
temagruppe Biologi/limnologi om
arbeidet. Det avtales et møte med
G. Riise før inngåelse av avtale for
å klarlegge rammer for prosjektet.
KB
Referat fra møtet 17.12.2010:
PURA ønsker en konklusjon, ikke
råd om videre undersøkelser.
Generelle ønsker/krav til rapporten
og arbeid med den ble formidlet.
Østensjøvann: Gjennomføre tiltak
før 2015 for å nå målet. Utfisking
trinn 1 og ev. felling av fosfor trinn
2. Gjennomføring i 2012 (trinn 1).

Kostnader:
Mulig samarbeid med UMB
vedrørende prøvefiske.
PURA har mottatt støtte fra
DN(80000) og FK(110000). COWI
rapport om Østensjøvannet koster
97000, så PURA har noen midler
man kan vurdere å bruke.
4

Status årsrapport 20082010; vannovervåking,
tilstand - mål, tiltak effekt og kostnad.
Resultat av møte med
Limno-Consult
10.01.2011 – bruk av
temagruppe
Biologi/limnologi for
endelig
utforming/kvalitetsikring.

AB

Må begynne å bruke Vann-Nett og KB/AB
vannmiljø – bla EQR-verdier.
Limno-Consult forbereder data, FM
legger disse inn. Frist 15.02.2011
for leveranse av data fra LimnoConsult. Se på muligheter for
presentasjon av data. Presentere
grafer med status hist og mål i
populærpresentasjon.
Mal er utarbeidet for videre
årsrapportering.
Landbrukskontoret sender inn
tilførselsdata for 2010 i løpet av to
uker.

OE/SS

5

Videre overvåking 2011;
møte 10.01.11 med
Limno-Consult, Tellus
ferksvannsundersøkelser
og Ask rådgivning.
Særskilt overvåking
Årungenelva; møte
13.01.11 med NIVA og
UMB

6

Erfaringsmøte 26.01.11
mellom vannområdene
Morsa og PURA vedr.
bla vannovervåking,
tiltak innen landbruk og
spredt bebyggelse.

7

Rapport fra
NIVA/Fagrådet for indre
Oslofjord vedr marine
naturtyper. PURA
arrangerer møte med
kommunene – tidspunkt.

Limno-Consult og Ski kommune
fakturerer separat. Info kommer fra
Ski kommune om dette.

KB

Maler for rapportering av data er
under utarbeidelse. Administreres
av Ski kommune. Fortløpende
rapportering må på plass.
Avtale med Limno-Consult for
2011. PURA kommer tilbake til
videre overvåkning og
organiseringen. Anskaffelse med
forhandlinger for å sikre riktig pris
bør vurderes. Tar kontakt med Oslo
VAV for å starte denne prosessen
til høsten.
AB
Arrangeres på Moer sykehjem.
Anita jobber med program. Knut og
Terje foreslått fra temagruppe
Biologi/limnologi.
Temaer:
• vannkvalitetsovervåkning,
• landbruk,
• spredt bebyggelse og avløp,
• utfordringer ifbm
utbygging/ivaretakelse av
vannkvalitet – ref.
vannforvaltningsforskriften
• gode samarbeidspartnere.
Arrangere møte mellom
NIVA/Fagrådet for indre Oslofjord
og brukere av rapporten i
kommunen (arealplanleggere).
Anses som ikke prekært og utsettes
til over påske. Temagruppe
Biologi/limnologi og de som jobber
med det i kommunen innkalles til
møte.

AB

8

Uttalelse fra PURA til
plan for detaljregulering
av motorcrossbane i
Aussurdalen/
Assurbekken med
avrenning til
Tussetjern/Gjersjøen

Statens vegvesen har hatt
overvåkning i forbindelse med
utbygging- tjernene har problemer,
dels pga vegutbygging og dels
gammel deponi. Situasjonen har
forverret seg i den senere tid for
Assurbekken etter siste
veiutbygging.
NVE har gitt tillatelse til
bekkelukking på visse betingelser.
Miljøoppfølgingsprogrammet som lå
ved er utdatert. Det foreligger
oppdatert program - høringen bør
utvides.
PURA sin rolle vs. eierkommuner
og FM bør tydeliggjøres i
høringsuttalelsen (faglig vurdering).
Punktet om åpent møte i regi av
PURA flyttes til slutt under et nytt
punkt (videre arbeid/utfordringer)
Dette er generelt, og ikke bare for
denne saken
Det ble kommentert at det var korte
frister for medlemmene i PURA til å
sette seg inn i saken. De korte
fristene skyldes PURA sin frist for å
sende inn uttalelsen.

9

Eventuelt

Ønske fra Ole Eide om å få Stein
Sæter med i gruppa på vegne av
Landbrukskontoret i stede for seg
selv.
FM stiller i utgangspunktet med 2
personer til de videre møtene.
Neste møte i temagruppe
Biologi/limnologi 03.03.2011 kl.
12.15-15 i Ski. Hovedsakelig for å
kvalitetssikre Årsrapporten.

AB

