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

Forfall:

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Ida Egge Johnsen, Oppegård kommune - IEJ
Andrew Michael Bennett, Nesodden kommune - AMB
Eli Moe, Frogn kommune (fra kl 13:50) - EM
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Anne-Marie Holtet, Ski kommune - AMH
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo - EH
Stein Sæter, Landbrukskontoret i Follo - SS
Knut Bjørnskau, leder temagruppen - KB
Anita Borge, prosjektleder - AB
Anna-Lena Beschorner, VAV, Oslo kommune - ALB
Ole Kirkeby, Frogn kommune - OK
Terje Wivestad, miljøvernavdelingen, Fylkesmannen - TW
Temagruppe Biologi/limnologi
Gamle tårnhuset restaurant på Kolbotn
Mandag 12.12.11, kl. 11:30 – 15:00.
Anne-Marie Holtet
Uke 4 i 2012

Sak
nr
1

Tema

Vedtak / oppfølging

Ansv.

Referat fra møtet i
temagruppen 24.05.11

Vedtatt med foreslåtte endringer, oppdatert referat
sendes ut.

AB

2

Anskaffelse overvåking av
ferskvannsforekomstene i
vannområdet PURA

Det har vært avholdt en innkjøpskonkurranse med
bistand fra Oslo kommune. NIVA, COWI og
Aquateam med underleverandører la inn tilbud.
NIVA vant konkurransen der tildelingskriteriene var
50% pris og 50% oppdragsforståelse.
Ski kommune skal fortsatt utføre deler av
prøvetakingen og noe laboratoriearbeid.
Det vil bli avholdt et møte i uke 4/2012 med
temagruppe Biologi/limnologi og NIVA 4. uke i
januar.
Prøvetakere fra Ski kommune innkalles til deler av
møtet.

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Innsjørestaurering i
Østensjøvann.
Igangsetting av
biomanipulering

1.Møte med UMB v/ Institutt for naturforvaltning
AB/
avholdt. Det ble planlagt prøvefiske i elver våren
KB
2012 og i innsjøen på høsten 2012, året etter vil det
bli foretatt utfisking. Vi venter på kostnadsoverslag
fra Trond Haugen, INA, slik at vi kan søke om
midler til prosjektet. I tillegg til Haugen, vil Bjørn
Olav Rosseland, Reidar Borgstrøm og studenter bli
tatt med i prosjektet.
Det er viktig at informasjon om prøvefiske gis til alle
grunneiere rundt vannet.
Prosjektet følges opp i begynnelsen av 2012
2. COWI og Anita hadde foredrag om
innsjørestaurering i Østensjøvann i DN
(Direktoratet for naturforvaltning), foredraget er lagt
ut på PURAs hjemmeside.

4

Årsrapport 2008-2010 –
oppdatering av faktaark
vannforekomstene

AB

5

Årsrapport for 2011

Det er bestemt i prosjektgruppen 04.11.2011 at
faktaarkene skal oppdateres etter at resultatene for
2011 foreligger
.
Limno-Consult og Ski kommune lager en enklere
rapport enn Årsrapport 2008-2010. Resultatene og
grafene blir oppdatert og konklusjon trekkes på
bakgrunn av det.
Limno-Consult innkalles til et møte i begynnelsen
av januar.

6

Statusrapport prosjekt
LIMNO-SOIL – integrert,
langsiktig vann og jordovervåking i vannområdet
PURA

Rapport mottatt.
Da det var få som hadde hatt tid til å lese gjennom
rapporten, blir gjennomgang av denne utsatt til
neste møte. Innspill til rapporten gis til Anita før
neste møte i temagruppe Biologi/limnologi.
Rapporten mangler sammendrag, dette meddeles
forfatterne snarest. De kalles inn til det andre møtet
i temagruppe Biologi/limnologi i 2012.

AB/
Alle

7

Ny trasè for E18 status fra
møte 22.09.11 med
Statens Vegvesen.

Østensjøvann, Årungen og Gjersjøen vil bli berørt,
men endelig trase er ennå ikke valgt. Mest
sannsynlig vil den gå forbi Østensjøvann i
tunnel/kulvert. Elin Amundsen i Veivesenet er
prosjektleder og PURAs kontaktperson.
Landbruk blir mest berørt av utbyggingen.
Må ha MOP, involvere PURA og Morsa.

AB/
KB

8

Fornyet konsesjon fra
NVE vedr. bekkelukking
Assuren – motocross.

Saken opp i MD etter meklingsmøte hos FMOA
mellom Ski og Oppegård kommuner.

AB

9

Eventuelt

1.Vi har fått informasjon om at deler av skogen i
vårt vannområde skal sprøytes med glyfosat.
Her er det flere regelverk som kommer inn, som
Naturmangfoldloven og Forskrift om
plantevernmidler.
Gruppa var enige om at Fylkesmannen må ta

KB/
AMH

stilling til dette. Vi ber derfor om en snarlig uttalelse
fra Terje Wivestad, Knut tar kontakt pr telefon.

KB/
TW

2. Møte i prosjektgruppa 20.12, her.
3. Statens vegvesen og FM i O/A har hatt møte for
å kartlegge hvordan forurensning fra veier har
påvirkning på vassdragene.
4. Knut og Anita har vært i møte med JBV ang
trase for Follobanen. Bl a vil Roåsbekken som
renner videre mot Gjersjøen bli berørt. Når det er
avgjort om tunnelen skal sprenges eller bores, må
det utarbeides MOP med tanke på Vanndirektivet.
5. Stig Bell har ytret ønske om et felles møte
mellom temagruppe Kommunalteknikk, overvann
og spredt bebyggelse og temagruppe
Biologi/limnologi ang beregning av fosforverdier.
Vurdere om vi skal ta med Bioforsk på dette møtet.
Ida ber Stig å kalle inn til møtet.
6. Miljøgifter:
Det vil bli avholdt et seminar om miljøgifter hos Klif
26. januar 2012. Fylkesmannen ønsker innspill til
tema.
Kartlegging av miljøgiftere i Oslofjorden er planlagt
i regi av Fagrådet.
7. Offentlig uttalelse fra temagruppene følger
følgende prosedyre;
En eventuell høring fra temagruppene sendes ikke
ut uten at prosjektgruppen har gitt sin tilslutning.
Prosjektgruppen avgjør om styringsgruppen skal
involveres.

IEJ

