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

Trine Christensen, leder av styringsgruppen – TC
Geir Grimstad, Nesodden kommune – GG
Audun Fiskvik, Ski kommune - AF
Harald K. Hermansen, Frogn kommune – HKH
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Harald Toft, Oppegård kommune - HT
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. – TL

Møtegruppe:

Del I: Styringsgruppen i PURA. Del II: Felles møte mellom styringsgruppen
og prosjektgruppen i PURA

Møtested:

Lille Sal, Kulturhuset, Ås kommune

Møtetid:

03.05.2013 kl. 09.30 -11.10

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

November 2013. Endelig tidspunkt avtales senere.

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av
møtereferat fra møte
14.12.2012

Trine gikk igjennom referatet med vedtak fra
14.12.2012.
Vedtak: Møtereferatet godkjennes.

Anita B.

2

Prosjektorganisering

● Leder av temagruppe Biologi/limnologi
Etter at Knut Bjørnskau har trukket seg som
leder av gruppen har Ida Egge Johnsen,
Oppegård kommune, vært foreslått av
prosjektgruppen som ny leder. Ida slutter
imidlertid i sin stilling, og Ellen Hougsrud,
Landbrukskontoret, er foreslått som ny leder.

Anita B.

Vedtak: Styringsgruppen støtter forslaget om at
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret, går inn som
ny leder av temagruppe Biologi/limnologi.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

● Leder av temagruppe Landbruk
Ny landbrukssjef tiltrer 05.08.2013.
Prosjektgruppen foreslår at landbrukssjefen
fortsetter som leder av temagruppe Landbruk.
Vedtak: Ny landbrukssjef i Follo blir ny leder av
temagruppe Landbruk.
● Fylkesmannens representant i
prosjektgruppen
Etter at Kari Engmark har gått ut i permisjon har
deltakelse fra Fylkesmannen i prosjektgruppen
vært minimal.
Vedtak: Fylkesmannen sørger for at de stiller
med en fast representant i prosjektgruppen.
● Frogn kommunes representasjon i
temagruppe Biologi/limnologi og Landbruk
Frogn kommune har over lang tid vært lite til
stede på møter i temagruppe Biologi/limnologi
og fraværende på møter i temagruppe Landbruk.
Vedtak: Frogn kommune gir et svar på PURAs
henvendelser vedr. representasjon inn i
temagruppene Biologi/limnologi og Landbruk.
● Endring i rutinene for temagruppeledernes
rapportering til prosjektgruppen
De nye lederne av temagruppene
Biologi/limnologi og Landbruk sitter ikke som
ordinære medlemmer av prosjektgruppen slik
som tidligere har vært tilfelle. For å unngå en
uhensiktsmessig stor prosjektgruppe foreslår
prosjektgruppen at relevante saker vedr.
temagruppene settes opp tidlig på dagsorden for
møtene slik at temagruppelederne for
Biologi/limnologi og Landbruk får en så rasjonell
møtedeltakelse som mulig. Ved få saker kan
temagruppelederne eventuelt i forkant av
prosjektmøtene rapportere inn det de ønsker å
informere om.
Vedtak: Styringsgruppen støtter
prosjektgruppens forslag om endringer i rutinene
for temagruppeledernes rapportering til
prosjektgruppen.
3

Økonomi

● Økonomisk bistand fra Fylkesmannen for
2012: Kr 50.000
Midlene er øremerket det gjennomførte
prøvefisket i Østensjøvann.
● Søknad om økonomisk bistand til
biomanipulering i Østensjøvann til Direktoratet
for naturforvaltning, Klif, Akershus
fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
PURA har purret på svar på søknad av

2

Anita B.

14.12.2012. Klif: Ingen midler. DN: Avgjørelse
tas ifm. budsjettet. Akershus fylkeskommune:
Muligheter for midler, avgjøres på et senere
tidspunkt. Fylkesmannen: Vurderes etter at
tildelingsbrevet er klart. Eventuell sum vil bli
beskjeden.
PURA avventer prosjektbeskrivelse med
kostnadsoverslag fra UMB. På basis av denne
samt endelige tilbakemeldinger på søknaden må
det tas stilling til om det er midler til
prosjektgjennomføring.
● Søknad til Fylkesmannen om økonomisk
bistand til vannmiljørådgivning på foretaksnivå
Det ble redegjort for prosjektet
miljøplanrådgivning i PURA. Det er søkt om
midler for å sluttføre besøkstjenesten på
gårdsbrukene i PURA. Fylkesmannen har
bevilget kr 75.000 til dette arbeidet.
4

Årsrapport for
Det ble redegjort for status. For årsrapport 2011:
vannkvalitetsovervåking Forsinkelser i leveranse fra konsulent medførte
i PURA 2011 og 2012
en sen ferdigstilling. Rapporten ble publisert på
PURAs hjemmeside i desember 2012:
http://www.pura.no/artikkel/187/nyheter/

Anita B.

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2012
utarbeides av NIVA. Forventet sluttføring uke 19.
Rapporten vil så gjennomgås av temagruppe
Biologi/limnologi før endelig ferdigstilling. Et kort
resymè på 5-6 sider vil utarbeides med lay-out
og design som ivaretar en god kommunikasjon
av budskapet.
5

Årsmelding for PURA
2012

Forslag til årsmelding for PURA 2012 ble
gjennomgått. Styringsgruppen ønsket en
avklaring på om distriktsrevisjonen har revidert
PURAs regnskap.

Anita B.

Vedtak:
Styringsgruppen får årsmelding for PURA som
sak på nytt når det er avklart at PURAs
regnskap er revidert av distriktsrevisjonen.
6

Revidering av
tiltaksanalysen for
PURA

Temagruppe Biologi/limnologi fikk av
prosjektgruppen 03.12.2012 i mandat å starte
prosessen med evaluering og revidering av
tiltaksanalysen for PURA. Det ble i
temagruppens møte 12.12.2012 fattet vedtak om
at en Tiltaksanalyseredaksjon, TAR, skulle
opprettes.
Deltakere i TAR: Knut Bjørnskau, Stig Bell, Ellen
Hougsrud, Stein Sæter, Sigrid Bjørck, Ida Egge
Johnsen og Anita Borge.
Det er gjennomført en anskaffelse for bistand til

3

Anita B.,
Tiltaksanalyseredaksj.

systematisering og sammenfatning av den
reviderte tiltaksanalysen.
Firmaet Norconsult er tildelt oppdraget. Leif
Simonsen er hovedutfører og PURAs
kontaktperson i Norconsult. PURA leverer
fortløpende data for utarbeidelse av revidert
tiltaksanalyse. Neste statusmøte mellom TAR og
Norconsult er 22.05.2013.
7

Follobanen: Deponering Det ble tatt en runde rundt bordet på hvilke
av masser. Aktuelle
kommuner som hadde aktuelle områder for
områder
deponering av masser fra Follobanen.

8

Kommunikasjon/
seminarer/bidrag fra
PURA

Det ble orientert om aktuelle hendelser:
● presentasjon for Ås Rotary Klubb 28.05.2013
● møte med interessenter ifm. revidering av
tiltaksanalysen for PURA. Juni 2013
● avslått på grunn av tidspress: Presentasjon på
Verdens Vanndag 22.03.2013. Tema:
Samarbeid innen vannforvaltning
● avslått på grunn av tidspress: Presentasjon på
DN-seminar for prosjektledere om
tiltaksanalyser. Tema: Arbeidet i et vannområde
● web-siden: Redesign og ny
publiseringsplattform for web-siden
www.pura.no.
Hensikt: Enklere drift/vedlikehold og økt
brukervennlighet.

9

Neste møte

Det tas sikte på at neste møte avholdes i
november, etter et ordinært møte i
rådmannskollegiet.

10

Eventuelt

Ingen saker.

alle

Anita B.

alle

-

11

Del II: Felles møte
Agenda (etter avtale i styringsgruppemøte
mellom prosjektgruppen 21.09.2012, sak 8):
og styringsgruppen
- kommunenes representanter i prosjektgruppen
informerer styringsgruppen om hvordan de
jobber inn i PURA på kommunenes vegne
- gjensidig erfaringsutveksling og
forventningsavklaring.
Fra prosjektgruppen stilte:
Torgeir Åstveit Reierstad, Frogn kommune
Arnt Øybekk, Ås kommune
Knut Bjørnskau, Ski kommune
Ellen Hougsrud, fungerende landbrukssjef i Follo
Anja Winger, Akershus fylkeskommune
Anita presenterte prosjektgruppen, sa litt om
forventningene fra prosjektgruppen til
styringsgruppen og gikk igjennom aktiviteter i
prosjektet pr. mai 2013.

4

alle

Torgeir, Frogn kommune:
Det er utfordrende å delta i tre vannområder,
men utbyttet er verdifullt. Viktig å delta i nettverk
med andre kommuner. Redegjorde for aktuelle
prosjekter i kommunen som vil kunne påvirke
vannkvaliteten.
Arnt, Ås kommune:
Viktig å øke kunnskapen om PURA i det
politiske miljøet. Samarbeid med
nabokommunene er verdifullt, målet må være
felles strategi for felles vannforekomster.
Redegjorde for aktuelle prosjekter i kommunen
som vil kunne påvirke vannkvaliteten.
Knut, Ski kommune:
Redegjorde for miljøgiftprosjektet i regi av
Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i
indre Oslofjord. Redegjorde for aktuelle
prosjekter i kommunen som vil kunne påvirke
vannkvaliteten. Et nytt klassifiseringssystem vil
få betydning for miljøtilstanden i
vannforekomstene (forbedrende effekt). Dette vil
kreve justering av vannmiljømålene.
I Ski er det innført rekkefølgebestemmelser iht.
PURAs målsetting.
PURAs rolle i klima- og energinettverket i
kommunene ble diskutert.
Ellen, Landbrukskontoret:
Landbrukssektorens utfordring fremover blir å
produsere tilstrekkelige mengder mat til god
kvalitet samtidig som inntjening og krav til
vannkvalitet ivaretas.
Denne delen av møtet ble avsluttet med en
diskusjon mellom møtedeltakerne.
12

Evaluering av møtet

Imponert over aktivitetsnivået i PURA. Det
jobbes godt og riktig. Fortsett i samme sporet. Vi
sliter med å nå miljømålene for enkelte
vannforekomster, og må være åpne på det.
Viktig med åpenhet mot det politiske miljø.
PURA er kun et virkemiddel for kommunene. Vi
må ta utgangspunkt i egen kommune og
arbeidet der. Viktig at kommunene samarbeider,
man må unngå flere parallelle løp!
Dette har vært det beste møtet i PURAs
styringsgruppe frem til nå. PURA er bare en bit
av en større sammenheng. Viktig med
klimadiskusjon.

5

alle

