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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Thore Vestby, Frogn kommune – TV 

Christian Hintze Holm, Nesodden kommune – CHH 
Johan Alnes, Ås kommune – JA 
Anita Borge, prosjektleder - AB 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB 
Stig Bell, Oppegård kommune - SB 
Svein Skøien, landbrukskontoret i Follo – SS 
Lars Martin Julseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. – 
LMJ (observatør) 

Forfall: Sylvi Graham, Oppegård kommune – SG 
Georg Stub, Ski kommune – GS 
Jo Frisch, Oslo kommune – JF 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. - SH 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV (observatør) 

Møtegruppe: Styringsgruppen med Tiltaksanalyseredaksjonen TAR,  PURA 

Møtested: Kumlegaarden Restaurant, 2. etg., Niels Carlsens gt. 11, Drøbak 

Møtetid: 29.09.2008 kl 11.30 -15 inkl. lunch 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: 19.11.2008 kl 11.00 -15.00, Kumlegaarden Restaurant, 2. etg., Niels 
Carlsens gt. 11, Drøbak 

 
 

Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
02.06.2008 

Referatet godkjent AB 
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2 Prosjektorganisasjon • Heidrun Kårstein, Ås kommune, og Anna-
Lena Beschorner, Oslo kommune (VAV) inn i 
Temagruppe Biologi/limnologi  

• Tone Aasberg, Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, landbruksavdelingen, erstatter 
Kari Engmark i Temagruppe Landbruk fra 
20. oktober. 

• Andrea Zuur erstatter Minna Wetlesen i 
hennes sykemeldingsperiode i Temagruppe 
Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse. 

• Navneliste med mailadresser og 
telefonnummer for styrings-, prosjekt- og 
temagruppene er sendt ut. Revidert utgave 
sendes ut, når bl.a. deltakelse fra Frogn 
kommune er avklart. Listene legges også ut 
på www.pura.no 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
 

3 Økonomi Budsjettforslag 2009 – 2012 
Notatet ”Budsjett for PURA 2009-2012” ble 
gjennomgått og diskutert.  
Vedtak: Under forutsetning av at de øvrige 
bidragsyterne yter de oppgitte beløp, vedtas 
forslaget til budsjett for PURA 2009-2012. Hvis 
disse midlene reduseres, må aktivitetsnivået i 
prosjektet også reduseres. Noen kommentarer: 

• Opprinnelig fordelingsnøkkel gunstig og 
rettferdig mht de enkelte kommunenes 
bidrag.  

• Ulike finansieringsløsninger for 
tiltaksgjennomføring i kommunene 

• Statlige midler blir vesentlig for 
gjennomføring av tiltak innen PURAs 
område. Lars Martin sjekker status på 
statlige midler.  
 

UMB-prosjekt om sedimenters betydning som P-
kilde i Årungen 
Anita informerte om saken. PURA stiler 
økonomiske midler (kr 40.000) til rådighet for å 
knytte forskningsmiljøene til prosjektet, og på 
den måte få mer informasjon om 
vannforekomsten Årungen. Brev sendt 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22.09.2008 
(saknr 08/2168/K21). Visse betingelser for 
bidraget er gitt. 
 
Økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 
Støtte gis til biologisk arbeide i vannområdet. 
Anita er i dialog med Fylkesmannen for 
oversendelse av søknad. Denne vil baseres på 
kartlegging av fiskeforekomst og –mengde i 
vannområdet (arbeid utført av Limno Consult). 

 
 
 
 
 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMJ 
 
 
 
 
 
 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
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4 Tiltaksanalyse 
 

Tiltaksanslyseredaksjonen, TAR 
Anita redegjorde for arbeidet i TAR. TAR består 
av Svein Skøien, Knut Bjørnskau, Stig Bell 
(ledere temagrupper), Simon Haraldsen og 
prosjektleder. TAR utarbeider forslag til 
tiltaksanalyse for PURA. Dette blir en 
”populærvitenskapelig” versjon med de viktige 
hovedpunktene, med leveransene fra 
konsulentene (NIVA, Bioforsk, Limno Consult, 
UMB) som vedlegg. Tiltaksanalysen leveres 
suksessivt til Vannregionmyndigheten etter 
avtale med disse. Endelig frist: 01.12.2008. 
 
Temagruppe Biologi/ limnologi 
Knut redegjorde for arbeidet i temagruppen, 
med utgangspunkt i leveranser fra konsulenter. 
Jobber nå videre med økologiske mål/ 
brukermål.  
 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse  
Stig redegjorde for arbeidet i temagruppen, 
basert på leveranser fra konsulenter. 
Gjennomgikk en samletabell fra arbeidet i TAR, 
som viser fosfortilførsler til vannforekomstene 
med nødvendige avlastningsbehov innen 2015. 
Her vises en god oversikt over tilførsler i % fra 
hver av tilførselskildene jordbruk, kommunalt 
ledningsnett, spredt bebyggelse og tette flater. 
Dette gir en klar formening om hvor tiltakene bør 
iverksettes. Kostnadsberegninger blir imidlertid 
et viktig supplement til dette, og essensielt i 
vurdering av de mest kosteffektive tiltakspakker 
for hver enkelt vannforekomst. 
 
Temagruppe landbruk 
Svein redegjorde for arbeidet i temagruppen, 
basert på leveranser fra konsulenter og 
samarbeid med bøndene (jordanalyser). 
Temagruppen har utarbeidet en høringsuttalelse 
til ”Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo 
og Akershus 2009-2012 - Rett miljøtiltak på rett 
sted”. En god balanse mellom ”pisk og gulrot” 
blir vesentlig for å motivere bøndene til tiltak 
innen landbruket. 
Arbeid videre: Informasjon rundt aktuelle tiltak 
og vurdering av hvordan tildeling av midler kan 
benyttes for å få gjennomført tiltak. Drøfte 
realistiske målsettinger og tidsfaktorer for tiltak.  

 
AB 

 
SS, KB, 

SB, SH, AB 
 
 
 
 
 
 

AB 
 
 
 

KB 
 
 
 
 
 
 

SB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS 
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5 Kommunikasjon 
 

Status for kommunikasjons-
/informasjonsarbeidet i PURA. 
Anita redegjorde. 
Nettsiden www.pura.no er operativ. Mer legges 
ut etter hvert. Interne 
prosjekt/arbeidsdokumenter vil legges ut 
(pålogging for prosjektmedarbeiderne). 
Side med logo i ulike formater, designmanual for 
PURA, maler for møtereferater, power-point-
presentasjoner etc.: Se 
www.pura.no/designmanual.php 
 
Fotograf er engasjert for å ta bilder på vegne av 
prosjektet. Prosjektet får full brukerrett til disse 
bildene, som blant annet planlegges benyttet på 
prosjektets hjemmeside, i brosjyrer og annet 
infomateriell, ved presentasjoner osv.   
 
Interessentmøte 07.10.2008, Kolben, 18.00-
21.00.  
Anita redegjorde for opplegg og agenda. 
Christian HH er klar for innledning/velkomst. 
Diskusjon rundt hensikten med seminaret, 
viktighet av å legge opp til en dialog med de 
fremmøtte. Stikkord: 

• Hva er prosjektet, hva vil vi? 
• Vesentlige spørsmål? 
• Hvilken strategi har vannområdet valgt?  
• Lokale vannområder, lokal forankring 
• Realistiske mål for vannforekomstene 
• Forvaltning av områdene, 

arealforvaltning 
• Fjorden, sannsynlig at det vil komme 

spørsmål angående problemstillinger her 
• Kostnader, vann- og avløpsavgifter, 

landbruket 
• Videre saksgang, tidsfrister 
• Dialog mot salen, problemstillinger 
• Bruk av gruppearbeid for å skape 

deltakelse og engasjement 
• Huske spekteret av deltakere, media, 

brukere, politikere etc.  
 
Arbeidsseminar PURA-UMB 05.11.2008 
Senter for klimaregulert planteforskning, UMB kl 
09-15. Styringsgruppen ble oppfordret til å delta. 
Invitasjon med agenda kommer i oktober.  

• Ca 50 personer inviteres. Alle i PURA, 
(styringsgruppen, prosjektgruppen, 
temagruppene), fagpersoner fra UMB, 
NIVA, Limno Consult.  

• Tema: Status forskning Årungen, fisk, 
biologi, kjemi, miljøgifter etc.   

AB 
 
 
 
 

AB 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
CHH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
AB 

 
alle 
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  • Målsetting med seminaret er å bli kjent 
med og motta informasjon fra/dele 
informasjon med UMB. 

 
Informasjons-/kommunikasjonsrunde i 
kommunene – rett ”timing” 
PURA ønsker å informere kommunestyrene i de 
respektive kommuner om resultatet av 
tiltaksanalysen. Dette blir en orienteringssak 
med ca 30 minutters innlegg og en påfølgende 
diskusjon. Anita stiller i disse møtene sammen 
med en fra prosjektgruppen som representerer 
kommunen. 
Anita sender ut mail til styringsgruppen med 
anmodning om å bli ”tildelt” tid i et 
kommunestyremøte fra og med uke 48 og 
fremover. 
 
Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven – 
PURA´s offisielle holdning 
Anita etterlyste en offisiell holdning i PURA på 
dypvannsdeponeringen og dens ev. 
konsekvenser. Diskusjon. 
Enighet om at dette er et betent tema der 
rapporter, uansett kvalitet, blir tatt fra hverandre 
og kritisert av enkelte. PURA kan oppfordre MD 
til å avklare uenighetene og de ulike 
oppfatningene som hersker om 
dypvannsdeponiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB, p-
gruppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alle 

6 Neste møte Onsdag 19. november kl 11.00 -15.00, 
Kumlegaarden Restaurant, 2. etg., Niels 
Carlsens gt. 11, Drøbak  

alle 
 
 

7 Eventuelt Fylkesordfører Nils Aage Jegstad vurderes å bli 
invitert inn i styringsgruppen. Anita redegjorde 
for bakgrunnen: Havforskninginstituttet og 
Fylkesmenn driver en nasjonal kartlegging og 
verdsetting av marine naturtyper. Resultatet av 
kartleggingen integreres best i de kommunale 
forvaltningsplanene der Fylkeskommunen aktivt 
bidrar i prosessen. Denne erfaringen ønsker 
PURA å nyttiggjøre seg av, ved å invitere 
fylkesordfører Jegstad inn i styringsgruppen for 
prosjektet. 
Det er mulig at også en annen fra det øvre sjikt 
hos Fylkeskommunen kan fylle en slik funksjon. 
Thore lufter dette for Jegstad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV 
8 Runde rundt bordet – 

evaluering av møtet 
Godt møte med fint opplegg og ramme. 
 

 

 

 
 


