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

Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Stig Bell, Oppegård kommune - SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Torgeir Reierstad, Frogn kommune – TR
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo – EH
Erling Endsjø - EE, for Tom Wetlesen, Akershus bondelag
Anita Borge, prosjektleder - AB

Forfall:

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd.
– HEB
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ (deltar etter ønske og behov)

Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Møtested:

Ås: Moer Sykehjem, Tunveien 2

Møtetid:

14.03.2013 kl. 09.00 – 12.30 (inkl. lunch)

Referent:

Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo

Neste møte:

13.06.2013, Moer sykehjem, Ås

Forkortelser i kolonne “Ansvarlig”: Se liste over “Til stede” og “Forfall”

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av referat Vedtak: Referat godkjent uten merknader
fra møte 03.12.2012.

AB

2

Prosjektorganisasjon

AB

Prosjektgruppen:
Ole Eide har sluttet i sin stilling som landbrukssjef.
Fungerende landbrukssjef Ellen Hougsrud går inn
som medlem av prosjektgruppen inntil ny
landbrukssjef er tilsatt.

EH

Temagruppe Biologi/limnologi:
Knut har trukket seg ut av gruppen. Forslag til ny
leder: Ida Egge Johnsen, Oppegård kommune.
Vedtak: Ida Egge Johnsen inn som ny leder.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Endre Hoffeker, Oppegård kommune, nytt medlem
av gruppen.
Stig har trukket seg ut av gruppen. Forslag til ny
leder: Wenche Dørum, Nesodden kommune.
Vedtak: Wenche Dørum inn som ny leder.
Temagruppe Landbruk:
Tormod Solem fungerer som leder inntil ny
landbrukssjef er tilsatt.
Anita varslet om at det som en konsekvens av
endringer i prosjektorganisasjon vil kunne bli
nødvendig å justere ambisjonsnivået i forhold til hva
som er realistisk aktivitetsnivå. Det er behov for en
gjennomgang og prioritering av prosjekter i
temagruppene mht. fremdrift. Dette vil for eksempel
gjelde prosjekter som innsjørestaurering av
Østensjøvann og supplerende/tiltaksrettet
overvåking i Årungenvassdraget. Prosjektgruppen
sier seg enig denne vurderingen.
Temagruppeledernes rapportering til
prosjektgruppen
Inntil nå har praksis vært at temagruppelederne har
sittet i prosjektgruppen i pakt av sin rolle enten som
representant for sin kommune eller som
landbrukssjef. Dette blir det nå endringer på. Leder
av temagruppe Landbruk vil fremdeles sitte naturlig
inn i gruppen som landbrukssjef. De to øvrige
temagruppelederne sitter ikke naturlig inn i
prosjektgruppen. Anita ba om et vedtak på videre
praksis, basert på skisserte muligheter.
Vedtak: Ledere for temagruppene Biologi/limnologi
og Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse innlemmes ikke som ordinære
medlemmer av prosjektgruppen. De rapporterer til
prosjektgruppen ved enten:
- fysisk tilstedeværelse under sak "Temagruppene"
på prosjektgruppemøtene. Agendaen på
prosjektgruppemøtene tilpasses dette.
eller:
- rapportering ved skriftlig rapport/referat som
sendes prosjektleder i forkant av møtet.
Det er opp til temagruppelederne selv å vurdere
tilstedeværelse.
Dette vurderes som en god og fleksibel ordning av
prosjektgruppen.
3

Økonomi

a) Økonomisk bidrag fra Fylkesmannen for
2012: Kr 50.000
Midlene ble øremerket det gjennomførte prøvefisket
i Østensjøvann.

2

AB

b) 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 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.
c) Vannkvalitetsovervåking 2013 –
kostnadsfordeling
Oversikt over kostnadsfordeling mellom
kommunene for vannkvalitetsovervåking i 2013 ble
delt ut.
Denne viser en marginal nedgang i kostnader. Dette
skyldes i hovedsak at det er blitt tatt færre prøver og
analyser på grunn av vurdering og rasjonalisering
av prøvetakingsprogrammet i samråd med NIVA.
d) Orienteringssak: Anskaffelser
Det gjennomføres for tiden to anskaffelser:
- Utarbeidelse av revidert tiltaksanalyse for
PURA. Kostnadsramme: Kr 398.000 (ref.
sak 6)
- Opplæring innen tilsyn av mindre
avløpsanlegg i spredt bebyggelse: Kr
88.700. PURA bidrar med 20.000 og
resten er et spleiselag mellom
kommunene.
4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking 2012

NIVA jobber med rapporten. Et foreløpig utkast er
klart. Prosjektleder og Knut har så langt godt
inntrykk av rapporten. Det er trolig behov for å
utarbeide en populærversjon. God kommunikasjon
av budskapet blir viktig, blant annet i forhold til
utfordringer med overgang til nytt
klassifiseringssystem.

AB/KB

Forslag om å trykke en kortversjon. Både denne og
den fullstendige versjonen legges elektronisk ut på
hjemmesiden. Enighet i gruppen om dette.
5

Årsmelding for PURA
2012

Forslag til årsmelding ble delt ut i papirversjon på
møtet og ble sendt elektronisk til gruppen etter
møtet. Tilbakemeldinger var ønsket innen
22.03.2013.

3

alle

6

TAR – Tiltaksanslyseredaksjonen:
Evaluering og
revidering av
"Tiltaksanalyse for
PURA 2009"

Temagruppe Biologi/limnologi fikk av
AB
prosjektgruppen 03.12.2012 i mandat å starte
KB
prosessen med evaluering og revidering av TA. Det
SB
ble i temagruppens møte 12.12.2012 fattet vedtak
EH
om at en Tiltaksanalyseredaksjon, TAR, skulle
Ida E.J
opprettes.
Sigrid
Deltakere i TAR: Knut, Stig, Ellen, Stein, Sigrid
B.
Bjørck, Ida Egge Johnsen, Anita. Oppstartsmøte i
Stein S.
Tiltaksanalyseredaksjonen 15.01.2013.
Det er gjennomført en anskaffelse for bistand til
systematisering og sammenfatning av den reviderte
tiltaksanalysen. Firmaet Norconsult ble tildelt
oppdraget. Leif Simonsen er hovedutfører og
PURAs kontaktperson i Norconsult.
Oppstartsmøte med Leif Simonsen ble avholdt
14.03.2013. Referat med fremdriftsplan fra dette
møtet sendes prosjektgruppen.
Det kom innspill fra prosjektgruppen om at
tiltaksanalysen bør ta inn:
- en vurdering av mulighetene for å definere
vannforekomster som sterkt modifiserte
- muligheter for å justere mål fra god økologisk
vannkvalitet til hva som er realistisk å oppnå av
vannkvalitet der man har mye landbruk og
matproduksjon.

7

Modeller for
landbruksavrenning i
PURA – prosjekt med
Bioforsk

Utkast til rapport sendt gruppen 08.03.2013.
Temagruppene Biologi/limnologi og Landbruk har
også fått rapporten til gjennomsyn og kommentarer.
Frist for tilbakemelding: 15.03.2013.
Det vil bli en felles modellkjøring på
landbrukstilførsler i vannområdene i vannregion 1.
Blant annet på bakgrunn av konklusjonen i den
foreløpige rapporten fra Bioforsk velges modellen
Agricat.

8

9

Nytt fra vannregionmyndigheten

Ingen representanter fra Akershus fylkeskommune
på møtet.
Anita informerte om at det er avholdt møter med
Statens vegvesen og Fylkesmannens
landbruksavdeling i regi av Akershus
fylkeskommune. Det gjenstår møter med
Jernbaneverket og Norges vassdrags- og
energidirektorat.

Synspunkter/
Bruk av masser fra Follobanen:
medvirkning/bidrag fra • Forslag fra Jernbaneverket om deponering i
PURA
Årungen:
Ingen ny henvendelse fra Jernbaneverket, men
Østlandske miljødeponier har sendt inn søknad på
vegne av innbygger i Ås kommune om
masseoppfylling. Plassering er ikke ideell.
Formannskapet i Ås kommune mener planen må
sees i sammenheng med kommuneplanen. Det er

4

Alle

AB

AB

AB

AØ

viktig at forvaltningen kommuniserer krav som ligger
i plan- og bygningsloven.
• Forslag fra Oslo Havn om etablering av øy i
Bunnefjorden:
Det er politisk flertall i Nesodden kommune for at
det ikke etableres øy. Saken anses dermed som
avsluttet.
10

Temagruppene

TS

Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
Stig informerte.
• Møte 29.01.2013
• Medlemmene har bidratt med data til
handlingsplan 2013
• Skal bidra med oppdaterte tall for tilførsler
fra kommunalt ledningsnett, spredt
bebyggelse og tette flater
• Det blir opplæring innen tilsyn av mindre
avløpsanlegg i spredt bebyggelse
• Påslipp til kommunalt nett: Samarbeid pr nå
er ikke aktuelt. Politikere i Ås kommune
ønsker et samarbeid generelt på
vannforsyning og kommunalt avløp. Arnt
skal dra dette arbeidet.
• Samarbeid om VTA - Vassdragsteknisk
ansvarlig - inngått
• Neste møte i temagruppen 19.03.2013

SB

Biologi/Limnologi:
Knut informerte.
• UMB: "Faktorer som regulerer
primærproduksjonen/algebiomasse i
Årungen og Østensjøvann med vekt på lys,
temperatur og næringsstoffer – supplement
til ordinær vannkvalitetsovervåking": Møte
med UMB og Fylkesmannens
miljøvernavdeling 13.02.2013.
• Limno-Soil-rapporten. Møte med Tore
Krogstad og Øivind Løvstad 31.01.2013.
• Møte med Bioforsk 14.02.2013:
Avrenningsmodeller for landbruk.

Ida E.J

Landbruk:
• Rullering av RMP, regionalt miljøprogram:
Her går man nå bort fra krav om prosentvis
avgrensning av areal som ikke skal
jordarbeides om høsten, da dette vurderes å
være for lite målrettet. I stedet tilstrebes en
mer spissing av tiltak ned på
gårdsnivå/foretaksnivå. Det vil derfor bli
behov for god miljøplanrådgivning. Det er nå
3 miljøplanrådgivere i aktivitet, og det jobbes
med å skaffe flere og å opprettholde
aktiviteten

5

EH

Nytt elektronisk saksbehandlingsverktøy for
RMP er planlagt i bruk fra høsten 2013.
• PURA og temagruppe Landbruk har sendt
brev til Landbruks- og matdepartementet
med påtrykk og spørsmål om fremgang i
arbeidet med oppgradering av
erosjonsrisikokart. Oppgraderte kart er svært
viktige ift. RMP, beregninger i modeller og
ved bruk av fosforindekskalkulatoren.
• Informasjon fra FMLA 13.03.2013:
Muligheter for tilskudd til
vannmiljørådgivning på foretaksnivå og
midler fra Klima- og miljøprogrammet.
Søknadsfrist: 08.04.2013. Søknad utarbeides
i samråd med Landbrukskontoret.
•

11

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

Justering av web-siden til ny mal og økt
brukervennlighet
Ny web-side lanseres i løpet av våren. En av
nyhetene er at man for hver vannforekomst kan
klikke seg inn og se hvordan man ligger an i forhold
til målet for vannkvalitet.

AB
AB

På grunn av høyt aktivitetsnivå i prosjektledelsen i
PURA har to arrangementer måtte nedprioriteres:
Verdens vanndag 19. mars og samling i regi av DN
10. og 11. april om tiltaksanalysearbeid. På begge
arrangementene var det ønsket at PURA skulle
holde presentasjon.
Tiltaksanalysearbeid - Det er planlagt møte med
interessenter før sommeren
.

12

Felles møte med
styringsgruppen
14.12.2012

Møte 14.12.13 ble avlyst, det samme ble utsatt
møte 28.02.2013. Nytt møte er berammet til
03.05.2013 på Ås.
Første del av møtet er et ordinært
styringsgruppemøte. Andre del, der prosjektgruppen
er med, er et felles møte mellom styrings- og
prosjektgruppen. Anita utarbeider agenda for
fellesmøtet og sender ut til prosjektgruppen. Denne
vil bli lik agendaen som ble sendt ut til møtet
14.12.2013, med justeringer av status for aktiviteter.

13

Eventuelt

Dumping av masser ved Nøstvedt gård:
Vannprøver fra deponiet på Nøstvedt gård i Ås blir
tatt på vegne av Østlandske miljødeponier. Det er
høye verdier ift. tungmetaller, dette kommer trolig
fra snødeponi. Tillatelsen som er gitt stiller krav om
fire prøvetakinger i året. Arnt sender dokumentasjon
om saken over til Oppegård og Anita.

AØ

Forkortelser
Det kom frem et ønske om at forkortelser må brukes
med omhu, da dette kan virke lite inkluderende for
grupper som ikke kjenner PURA så godt. Dette tas

AB
alle

6

AB
alle

til etterretning.
14

Neste møte i
prosjektgruppen

Fellesmøte med styringsgruppe 03.05.2013.
Neste ordinære prosjektgruppemøte 13.06.2013 på
Moer sykehjem.

alle

15

Runde rundt bordet –
evaluering av møtet.

Nyttig møte. Bra at tiden overholdes, til tross for
mange saker.

alle

7

