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

Thore Vestby, Frogn kommune – TV (gikk ca 13.00. Johan Alnes ledet
møtet etter dette)
Johan Alnes, Ås kommune – JA
Anita Borge, prosjektleder - AB
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo - TS
Anne Smedsrud, Friluftsetaten, Oslo kommune - AS
Lars Martin Julseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. –
LMJ (observatør)
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV (observatør) – (fra ca 12.15)

Forfall:

Sylvi Graham, Oppegård kommune – SG
Georg Stub, Ski kommune – GS
Jo Frisch, Oslo kommune – JF
Christian Hintze Holm, Nesodden kommune – CHH
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS

Møtegruppe:

Styringsgruppen med ledere av temagruppene i PURA

Møtested:

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

Møtetid:

19.11.2008 kl 11.00 -14.15 inkl. lunch

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Uke 4/2009 (avtales senere), Kumlegaarden Restaurant, 2. etg.,
Niels Carlsens gt. 11, Drøbak

Sak
nr
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Tema

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
møtereferat fra møte
29.09.2008

Referatet godkjent

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Prosjektorganisasjon

Anita redegjorde:
Prosjektgruppen:
• Frogn kommune: Andrea Zuur går midlertidig
inn for Hans Petter Rognes.
Temagruppene:
• Ås kommune: Heidrun Kårstein går ut av
temagruppe Biologi/limnologi og temagruppe
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS) fra 01.11.2008. Ås
kommunes representasjon ivaretas av
Gunnar Larsen.
• Frogn kommune: Espen Fjeldstad har sluttet
i Frogn kommune, og går ut av temagruppe
Biologi/limnologi og Landbruk. Minna
Wetlesen er sykemeldt, og erstattes
midlertidig av Lisbet Bach i KOS.
• UMB: Tore Krogstad er inne igjen i
temagruppe Landbruk for å sikre linken mot
fagmiljøet ved UMB.
• Ledelse av temagruppe Landbruk: Svein
Skøien ønsket å trekke seg som leder av
gruppen. Dette har vært sak i både
temagruppe Landbruk og i prosjektgruppen.
Svein Skøien fortsetter som leder av
temagruppen.
• Skogeierandelslaget Viken Skog kontaktes
for ev. deltakelse i temagruppe Landbruk.
• Norsk Landbruksrådgiving v/ Forsøksringen
Sør Øst kontaktes for ev. deltakelse i
temagruppe Landbruk.
Styringsgruppen registrerer Frogn kommune sin
prioritering av PURA, og ber om at det finnes
frem til en løsning som kan øke deltakelsen fra
Frogn i prosjektets aktiviteter.
Prosjektleder og leder av styringsgruppen følger
opp dette.
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Økonomi

UMB-prosjekt om sedimentenes betydning som
P-kilde i Årungen
Anita har vært i kontakt med UMB vedr.
fremdrift. UMB planlegger nå aktivitetene i
prosjektet, og ferdigstiller en rapport i løpet av
februar 2009. PURA er bedt om å ta initiativet til
et møte mellom UMB, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus og PURA vedr. betingelsene som
PURA stilte for delfinansieringen i brev til
Fylkesmannen av 22.09.2008.

AB

Midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Midler for metodeutvikling på biologiske
parametre innen miljøovervåking i vårt
vannområde (35.000 kroner) og skjønnsmidler
(100.000, ref. søknad av 21.05.2008) er bevilget
prosjektet. Formell bekreftelse på dette vil
komme fra Fylkesmannen snarlig.
Midler for utvikling av elektronisk GIS-basert
verktøy for beregning av jordbruksavrenning
Anita redegjorde for saken. Biofosk har sendt
Landbrukskontoret et tilbud på levering av
verktøyet.
Tormod redegjorde for bruk av verktøyet.
Styringsgruppen minner om at Bioforsk er en
kommersiell aktør, og vil ved en ferdigstilt
versjon av verktøyet ha en inntjening på
produktet. Prosjektet kan ikke uten videre
bevilge penger til denne type produktutvikling.
Prosjektet bes undersøke mer om:
- nytten for PURA av et slikt verktøy
- hvordan prosjektet kan bidra med midler
innenfor en anskaffelsesmessig og
forretningsmessig forsvarlig ramme
- Institutt for Skog og landskap´s og UMB´s
mulighet for bidrag til et slikt verktøy – ev.
samordning med Biofosk
- utsjekk mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus
for deres synspunkt
- utsjekk mot Vannregionmyndigheten for ev. å
ta initiativet til en regional/nasjonal prosess for
fremskaffelse av et slikt verktøy.
- kvalitetssikring mot Morsa. Hva har de ev. gjort
på området?
Saken bes for øvrig tatt opp i temagruppe
Landbruk for diskusjon.
Vedtak: Som besluttet i prosjektgruppen
14.11.2008 avsettes det midler på 50.000 i 2009
som øremerkes dette formålet, men bruk av
midlene baseres på resultatet av undersøkelser
jmf. punktene over.
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Tiltaksanalyse

Høringsuttalelse til Regionalt Miljøprogram,
RMP
Anita og Tormod redegjorde. PURA ved
temagruppe Landbruk har utarbeidet en
høringsuttalelse som er oversendt
Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av
06.11.2008. Dette er PURA´s offisielle uttalelse.
Uttalelse sendt pr mail 29.09.2008 var ikke
kvalitetssikret i temagruppe Landbruk, og er
trukket tilbake.
Et mål fremover blir å samkjøre RMP med mål
og tiltak i vannområdene.
Johan Alnes overtok ledelsen av møtet etter at
Thore Vestby måtte gå, fra og med neste sak:
Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jord- og skogbruket – sak i kommunene
Sak er sendt fra Landbrukskontoret til
kommunene. Dokumentet mangler forankring i
PURA. Etter at saken var oppe til diskusjon i
møte i prosjektgruppen 14.11.2008 ble det
besluttet å tilskrive kommunene med et
supplement/en korrigering av saksfremstillingen.
Dette skal sikre at saken forankres inn mot
arbeidet med miljøtiltak i vårt vannområde.
Styringsgruppen slutter seg til denne
avgjørelsen, og understreker viktigheten av å
forankre saken i PURA.
Tiltaksanalyseredaksjonen, TAR
Anita redegjorde for arbeidet i TAR og status for
oversendelse til VRM. Faktaark for
ferskvannsforekomstene ble oversendt VRM
14.11.2008. Innen 21.11.2008 oversendes:
- et følgebrev
- dokument ”Miljømål Bunnefjorden og
Bunnebotn” som beskriver mål og tiltak i
de marine vannforekomstene
- oversikt over aktuelle tilak i
vannområdet, virkemidler og ansvar for
gjennomføring
- EN ”GØT-tabell” som sier noe om vi når
”God Økologisk Tilstand” (GØT) i
vannforekomsten innen 2015 eller ei, og
ev. årsak til at vi ikke gjør det
Nødvendigheten av å belyse den manglende
presisjonen i kostnadsoverslagene for
landbrukstiltak ble nevnt. Dette bør gjøres i
følgebrevet, hvor det også kan etterspørres en
bedre nasjonal oppfølging på området.
Prosjektet vil etter oversendelse av
tiltaksanalysen til VRM gå i gang med en
populærvitenskapelig versjon av materialet som
er sammenstilt. Målgruppen for denne versjonen
er politikere og allmennheten.
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Kommunikasjon

Status for kommunikasjons/informasjonsarbeidet i PURA.
Anita redegjorde for de siste aktivitetene og
aktiviteter som kommer. Ås landbrukslag og
Frogn bondelag er informert, det samme er
styremedlemmer i lokallagene i Akershus
bondelag.
Innlegg skal holdes på møte i Norsk
Vannforening og på seminar med
driftsoperatører fra renseanlegg i Follo, Enebakk
og Aurskog-Høland.
Nettsiden www.pura.no er godt besøkt. Mer stoff
legges ut etter hvert. Viktig at innspill om
forbedringer/suppleringer etc. gis til
prosjektleder.

AB

alle

Avlyst møte med interessenter 07.10.2008
Anita redegjorde for planer om et nytt møte, der
Nordby Arbeiderforening kan bidra i planlegging
og organisering (ref. ”Åpent møte” på Liahøy i
november 2008, der Nordby Arbeiderforening
var sentrale pådrivere).
Arbeidsseminar PURA-UMB 05.11.2008
Anita redegjorde for møtet. Innleggene ligger på
www.pura.no
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Eventuelt

Informasjons-/kommunikasjonsrunde i
kommunene – innlegg på møter i
kommunestyrene
Kjøreplan ble utdelt og kort diskutert. Deltakelse
er avklart med prosjektdeltakerne. Prosjektet
utarbeider en power-point-presentasjon. Total tid
for presentasjon og diskusjon/spørsmål er 30
minutter.
Representanten for kommunen som deltar gir
informasjon på møtene om de allerede
eksisterende planene i kommunen for sin del av
vannområdet.
Stig Hvoslef informerte om at han har som
oppdrag å revidere faktaarket om Årungen. Det
bør også vurderes å utarbeide faktaark for flere
av vannforekomstene.
Uke 4/2009, Kumlegaarden Restaurant, 2. etg.,
Niels Carlsens gt. 11, Drøbak. Dato bestemmes
ved mailutveksling snarlig.
Ingen saker.
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Runde rundt bordet –
evaluering av møtet

Man bør starte møtet på den tiden innkallingen
tilsier, og spise samtidig som møtet avholdes.
Kortere, mer effektive møter vil muligens gi
bedre oppslutning.
Mer informasjon om detaljene i arbeidet med
tiltaksanalysen hadde vært ønsket.
Styringsgruppen kunne også fått oversendt
faktaarkene som VRM fikk 14.11.2008, ev. fått
disse utdelt på møtet.
Møtet var informativt, god mat og trivelige
omgivelser.
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