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

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Knut Bjørnskau, leder av temagruppen
Anna-Lena Beschorner, VAV, Oslo kommune
Ida Egge Johnsen, Oppegård kommune
Andrew Michael Bennett, Nesodden kommune
Arnt Øybekk, Ås kommune (fra kl. 11)
Anne-Marie Holtet, Ski kommune
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo
Stein Sæter, Landbrukskontoret i Follo
Helge Lorentzen, miljøvernavdelingen, Fylkesmannen
Anita Borge, prosjektleder
Ole Kirkeby, Frogn kommune
Eli Moe, Frogn kommune
Temagruppe Biologi/limnologi
Ås kommune, kulturhus
Torsdag 15.03.12, kl. 9:30 – 12:00
Anna-Lena Beschorner
Avklares seinere

Sak Tema
nr
Prosjekt Limno-Soil
1
Referat fra møtet i
2
temagruppen 23.01.2012.
3

Vann-nett – oppretting av
feil i samarbeid med
Fylkesmannens
miljøvernavdeling

Vedtak / oppfølging

Ansvarlig

Saken ble utsatt til neste møte pga dødsfall i
Øivind Løvstads familie.
Referatet ble godkjent med noen små rettelser Anita Borge
under eventuelt. Anita Borge retter opp og
legger referatet ut på nettsiden til PURA.
Grensene for noen vannforekomster er ikke
riktig. Anita Borge og Knut Bjørnskau hadde et
konstruktivt møte med miljøvernavdelingen
hos Fylkesmannen. Følgende grenser blir
endret.
- Slå sammen vannforekomst 10 og 17 (ny
nr. 10)
- Endring av grensene for vannforekomst
16
- Ny grense mot vest for vannforekomst 15.
Fylkesmannen retter dette opp. Et detaljert
kart kan fås hos Fylkesmannen.
Fylkesmannen

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

4

5

6

Rapport faktorer som
påvirker Cyanobakterier i
Årungen – en
risikovurdering

-

Rapporten er bra, men man savner en
anbefaling av hvilke tiltak man kan gjøre
for å hindre spredning av cyanobakterier
til Bunnebotn. Oppegård har samme
problem med Kolbotnvann.
- UiO har et pilotprosjekt for Morsa hvor
man modellerer landbrukstilførsler.
- Neste møte blir et fellesmøte med
temagruppe Landbruk hvor vi inviterer
UMB og UiO for å presentere og diskutere
rapporten og få en oversikt over
pilotprosjektet.
- Det ble også målt veldig høye
nitrogenverdier. Er dette normalt? Kanskje
man må se litt mer på nitrogen ikke bare
på fosfor.
Knut sender foredragene fra CIENS-seminar
27.02.2012 til temagruppen.
Prosjekt innsjørestaurering - På møte stilte UMB, Fylkesmannen,
i Østensjøvann – møte
Fylkeskommune, Landbrukskontoret og
avholdt med grunneiere
Anita Borge, samt 6 av 7 grunneiere langs
28.03.2012
Østensjøvann. Det var et godt møte.
- Det ble informert om PURA og prøvefiske
våren 2012. Det skal bl.a. brukes
ekkolodd. Fylkesmannen har gitt
dispensasjon til prøvefisket. Det er sendt
brev fra Fylkesmannen til Fylkeskommune
som må uttale seg etter
innlandsfiskeloven.
- Det kom også opp spørsmål rundt
utbedring av kulvert fra SVV som vil
kunne gi fare for oversvømmelse av
landbruksarealer og utvasking av
næringssalter. Dette spørsmålet avklares
på Landbrukskontoret
Høring av kommunedelplan E18 Akershus grense –
Vinterbro;
høringsfrist 18.4.2012
-

-

Planalternativer er lagt ut på høring i Ski
kommune.
For PURAs areal gjelder: Det skal lages
tunnel og resipient er bekken fra
Østensjøvann til Årungen:
Holstadbekken/Bølstadbekken.
Anne-Marie Holtet og Knut Bjørnskau
sender uttalelse fra kommunalteknikk i Ski
kommune til Ås kommune med kopi til
Anita Borge.
Ås kommune har lagt ut 3 planalternativer
til høring. Ås kommune sender sine
innspill i kopi til Anita Borge.
Anita sammenstiller innspillene fra Ski og
Ås og sender utkast til høringsuttalelse til
høring i temagruppe Biologi/limnologi.
Landbrukskontoret skal også se på saken
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Bruk av ”Liquid Certizyme
IV” for å løse opp
fettavleiringer i
pumpestasjoner

-

8
9

Utlegging av
overvåkingsdata på PURAs
nettside.
Årsrapport 2011 –
overvåking PURA
-

10

Eventuelt

-

-

Ida Egge Johnsen har sendt en e-post
ang. bekymring om ”Liquid Certizyme IV”
kan føre til skader på biologien i vassdrag.
Ida setter opp et utkast til brev til
Ida Egge
produsenten.
Johnsen
Anita sender brevet som offisiell
henvendelse fra PURA til produsenten.
Anita Borge
I møte med NIVA før påske (29.3.)
Knut
avklares det en mal for presentasjon av
Bjørnskau/
overvåkingsdata.
Anita Borge
Alle data, inklusive tilførselsdata er
mottatt.
Det blir en enklere rapport enn årsrapport
2008-2010.
Det er satt av et møte 13.4. for å se på
Anita Borge
sammenhenger og konklusjoner. Anita
Borge, Ski kommune og Limno Consult
deltar.
Det var seminar i Norsk vannforening
14.3.2012. Det skjer mye og det kommer
mange veiledere.
PURA ved prosjektleder leder
arbeidsgruppen for gjennomføring av
vannforkskriften i regi av Norsk Vann.
Anita skal utarbeide en brosjyre for
kommunene med tittel: ”Hvorfor skal vår
kommune engasjere seg i
vannforskriftsarbeidet?”. Hun skal også
lage en artikkel for Norsk Vann Bulletin.
Fagrådet miljøgiftregnskap:
I første fase legger man tilgjengelige
sedimentdata for 2002-2012 inn i
Vannmiljø. Fylkesmannen og NIVA bidrar.
Etter det setter man seg sammen for å
planlegge fase 2 – kilderegnskap.

Neste møte er et felles møte med temagruppe Landbruk som vil finne sted i løpet av
juni. Endelig dato og sted avklares seinere.
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