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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Knut Bjørnskau, leder temagruppen  

Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune 
Nina Sømme, Oppegård kommune 
Anne-Marie Holtet, Ski kommune 
Terje Wivestad, miljøvernavdelingen, Fylkesmannen 
Sara Brækhus Zambon, Fylkesmannen 
Stein Sæter, Landbrukskontoret i Follo 
Anita Borge, prosjektleder 
 

Forfall: Arnt Øybekk, Ås kommune 
Berit Haga Vikanes, Nesodden kommune  
Ole Kirkeby, Frogn kommune  
Eli Moe, Frogn kommune 
 

Møtegruppe: Temagruppe Biologi/limnologi 
Møtested: Landbrukskontoret i Follo, Ås 
Møtetid: Tirsdag 24.05.11, kl. 11:30 – 14:30.  
Referent: Sara Brækhus Zambon 
Neste møte: Avklares senere 

 
 
Sak nr Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 
1 
 

Referat fra møtet i 
temagruppen 03.03.11 
 

Ingen merknader til referatet. AB 

2 
 

Årsrapport 2008-2010 
(se vedlegg) 

Øyvind Løvstad skal besvare en 
del spørsmål. Viktig å komme med 
tilbakemeldinger før rapporten blir 
sendt på høring i starten av juni.  
Faktaarkene må diskuteres etter at 
rapporten er klar. 

AB/KB 

3 
 

Rapport februar 2011; 
COWI – Limno-Consult 
vedr innsjørestaurering i 
Østensjøvann. Møte 
28.04.11 med COWI – 

Ø. Løvstad har funnet flere data med 
pH for Østensjøvann, disse må 
gjennomgås med COWI. 
 
PURA må sende en søknad om 

AB/KB 



endelige utgave tillatelse for prøvefiske til FM. 
4 
 

Nye E-18 - møte 
29.04.11 med Staten 
vegvesen 

Det har blitt holdt flere møter 
mellom PURA og Statens 
Vegvesen. Sist møte 29.04.11 der 
man fikk info om nye E18. Veien vil 
påvirke Østensjøvann og 
vannlokalitetene ved Vinterbro. 
Dette er koblet med Assuren-
problematikken.  
 
Asplan Viak er koblet inn i 
arbeidet. 
 
Vegvesenet starter en 
undersøkelse av 4 innsjøer i 
forhold til påvirkninger fra veisalt. 
Assurtjern, Tussevann, Årungen 
og en innsjø i vannområdet 
Bekkelagsbassenget. Dette blir et 
pilotprosjekt og det vil ta opp til 5 
år å få endret på dagens rutiner. 
Hovedfokuset er lagt på 
fysiske/kjemiske parametre. AB 
sender et brev til Statens vegvesen 
som påpeker mangel på biologiske 
parametre.  
 
Det vil bli holdt et møte mellom 
PURA, Morsa, FMOA, FMOS og 
Vegvesenet i august vedr 
utbygging av E-18 mot Østfold og 
valg av trase. 
 
Det finnes en ny masteroppgave 
(2011) fra UMB om påvirkninger 
fra veisalt til vassdrag. Det er 
muligheter for at studenten 
involveres i det videre arbeidet. 

AB 

5 
 

Videre undersøkelser i 
Årungen – prosjekt:  
Faktorer som påvirker 
oppblomstring av 
cyanobakterier i 
Årungen – en 
risikovurdering. (se 
vedlegg) 

Møte mellom PURA og UMB er 
avholdt 28.02.11.  
 
Søknad om støtte til prosjekt for 
forskning rundt oppblomstring av 
blågrønnalger. Søknaden har vært 
inne hos prosjektgruppa og er 
godkjent. 
 
FMOA blir trolig med på et spleiselag.  

AB/KB 

6 
 

Fornyet konsesjon fra 
NVE vedr. bekkelukking 
Assuren – motocross. 

NVE har fornyet konsesjonen til 
motocrossutbyggingen. Grunnen er 
ifølge NVE at det ikke har 
fremkommet nye momenter i saken 

AB/KB 



siden forrige godkjenning av 
konsesjonen. 
 
PURA sender en henvendelse med 
informasjon om faglige vurderinger, 
og med merknad på at FM og FK skal 
tas med inn som mottaker. 
 
Bærekraftig Follo vil ha et møte med 
Akershus Fylkeskommune og 
Fylkesmannen for å få forklaringer. 
 
Oppegård vel og noen andre 
interesseorganisasjoner har koblet inn 
en advokat for å se på alle de 
juridiske feilene som er blitt gjort så 
langt i saksbehandlingen. 

 
7 Prosess anskaffelse 

videre overvåking fra 
2012 

Det er lite konkurranse for tiden, NIVA 
sitter på mye av kompetansen. 
 
Det er viktig å starte tidlig og det er 
viktig å huske forhandlinger og 
prekvalifisering. Det kan lønne seg å 
splitte oppdraget opp. 
 
Et utvalg bestående av Anita, Knut, 
Terje, Anna-Lena og Anne-Marie skal 
ha oppstartsmøte 23.06.11 kl 11.30 
hos FMOA. 
 
Man må avklare med Oppegård 
kommune om deres videre 
overvåking. 
 
Innkjøpskompetanse hos Oslo VAV vil 
bli brukt. 

AB/ad hoc-
gruppe 

8 Eventuelt 
   

I konsekvensutredningen for 
Follobanen fremgår det at tunell-
byggingen vil påvirke Dalsbekken, 
Østensjøvann, Greverudbekken og 
Tussebekken/Tussetjern. Rapporten 
er basert på sprengning og det står 
lite om vannmiljø i rapporten. 
 
Tverrslagene som er planlagt vil 
påvirke deler av PURA-området. 
PURA gir en høringsuttalelse bl.a. 
basert på Ski og Oppegård 
kommuners uttalelser. 
 
 

AB/bidrag fra 
gruppen 

 


