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

Prosjektgruppe PURA
Anita Borge, prosjektleder – AB - møteleder
Stig Bell, Oppegård kommune - SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Torgeir Å. Reierstad, Frogn kommune – TR
Helge Lorentzen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) - HL
(for Heidi Engelhardt-Bergsjø)
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo – EH
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW

Forfall:

Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Ole Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune – KLJ
Anja Winger, Akershus fylkeskommune - AW
Heidi Engelhardt-Bergsjø, FMOA, landbr.avd. – HEB

Møtested:

Ås: Moer sykehjem, Tunveien 2.

Møtetid:

13.06.2013 kl. 09.00 – 12.30

Referent:

Stig Bell

Saksbehandler:

Anita Borge, tlf. 64 96 20 86 / 97 17 08 64

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

Sak
nr.

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
referat fra møte
14.03.2013.

Vedtak: Referatet godkjent.

AB

2

Prosjektorganisasjon

Endringer:

AB

Prosjektgruppen: Ingen endringer
Temagruppene:
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS): Ingen endringer.
Biologi/limnologi: Randi Aamodt erstatter Ida
Egge Johnsen (slutter i Oppegård kommune
13. august) fra 1. september. Ellen Hougsrud
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

blir temagruppeleder fra 5. august, som er
tidspunktet for tiltredelse av ny landbrukssjef.
Landbruk: Ingen endringer.
3

Økonomi

A) Søknad om økonomisk bistand til
biomanipulering i Østensjøvann til
Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klif,
Akershus Fylkeskommune og
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA)
Søknad sendt desember 2012. Klif gir ikke
støtte, DN har ikke gitt tilbakemelding. FMOA
har gitt muntlig tilsagn om 50.000 i støtte.
Akershus fylkeskommunen har gitt tilsagn om
75.000 (fast støtte) + 30.000 (for dette
prosjektet) med antydninger om at det kan
komme mer senere.
B) Søknad om økonomisk bistand til
vannmiljørådgivning for 2013 til FMOA –
tildelt 75.000 kr.
Det gjenstår knappe 70 av 220 bruk i PURA
som ikke har fått bistand med miljørådgivning.
Det er søkt 165.000 i støtte til dette fra FMOA
sin Landbruksavdeling. Det ble gitt tilsagn om
75.000 fra FMOA, men med mange klausuler
som krever mye administrasjon. Siden
Landbrukskontoret har nok penger til
miljørådgivningen, og det generelt er vanskelig
å få tak i personer med riktig kompetanse til
miljørådgivning, er det ikke gitt at det er
formålstjenlig å ta i mot pengene fra FMOA.
Dette blir sak på neste møte i temagruppe
Landbruk den 18.06.2013.

AB

AB

C) Anmodning til vannregionmyndigheten
om finansiell støtte for utarbeidelse av
Bioforsk-rapport
Rapporten er ferdigstilt og kostet totalt 180.000
kr. Vannregionmyndigheten var i
utgangspunktet veldig interessert i denne
rapporten siden den har stor overføringsverdi.
Anita Borge har sendt e-post, med rapporten
vedlagt, der hun har bedt Østfold
fylkeskommune om å finansiere hele eller deler
av rapporten. Torhild Kongsness er positiv til
dette. Skriftlig tilbakemelding kommer
sannsynligvis i løpet av juni.

AB

D) Økonomisk bistand fra PURA til UMB:
Forstudie-prosjektet ”Faktorer som
påvirker primærproduksjon/algebiomasse i
Årungen og Østensjøvann – supplement til
ordinær vannkvalitetsovervåking”
Prosjektet er budsjettert til 270.000 i 2013,
deretter 175.000 årlig de kommende 4 år.

AB

2

Dette har PURA ikke rom for innenfor vedtatt
budsjett. Helge Lorentzen sier at FMOA ikke
har økonomisk mulighet til å bidra til prosjektet
inneværende år. PURA støtter med 80.000 kr i
inneværende år til et innledende prosjekt med
en masterstudent. Studenten er i gang. Stig
Bell sier at Oppegård kommune i 2013 for
egen regning bruker NIVA i et
prøvefiskeprosjekt i Kolbotnvann, og spør om
ikke det er naturlig at Ås, Ski og Frogn
kommuner også benytter egne midler i et
prosjekt som vil kunne være nyttig for deres
egne vannforekomster. Arnt Øybekk og Torgeir
Reierstad stiller seg positive til dette innspillet,
og Anita Borge forbereder en forespørsel til
forannevnte kommuner.
4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking 2012

Rapporten kom noe forsinket i slutten av mai.
Gjennomgås 17. juni med Sigrid Haande fra
NIVA. Anne-Marie Holtet (Ski kommune) har
allerede en del kommentarer. Rapporten
gjennomgås i neste møte i temagruppe
Biologi/limnologi.

AB

5

Vannkvalitetsovervåking i PURA fra
2014

Kostander for 2013 = 780.000 kr. Det ligger
inne en fiskeundersøkelse i 2014 til en
merkostnad på ca. 356.000 kr samt en
bunndyrundersøkelse i 2015 til en merkostnad
på ca. 193.000 kr.
Vedtak: Temagruppe Biologi/limnologi gjør i
sitt neste møte en vurdering på:
- skal opsjon på tjenesten benyttes?
- skal planlagt fiskeundersøkelse og
bunndyrundersøkelse gjennomføres (jf.
bl.a. den pågående kartleggingen av
overvåking som gjøres nasjonalt)

AB
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TAR, Tiltaksanalyseredaksjonen:
Evaluering og
revidering av
”Tiltaksanalyse for
PURA 2009”

Referat fra siste TAR-møte var vedlagt
møteinnkallelsen. Dette ble gjennomgått.
Temagruppe Landbruk + KOS har levert
tilførselsdata.
Vann-Nett er sårbart og ikke skikkelig opp og
går; det er i realiteten kun én person hos NVE
som håndterer denne sentrale softwaren. Det
blir et møte 20. juni med FMOA om det som
ligger inne i Vann-Nett for PURA.
Stig Bell innspill/synspunkt: Samfunnsøkonomi
må mye sterkere på dagsorden. Dette er et
viktig/sentralt tema som må dras av
overordnede myndigheter.
Trine Skjæveland innspill/synspunkt: Arealplan
er egen temagruppe i andre vannområder.

3

EH

AB

7

Modeller for
landbruksavrenning i
PURA – prosjekt med
Bioforsk

Sluttrapport er oversendt fra Bioforsk: "Test av
modeller for næringsstoffavrenning på
Skuterudfeltet". Resultater fra rapporten er
benyttet i vurderingen av hvilken modell som
skal kjøres for vannområdene i vannregion 1.

AB

Ellen Hougsrud: Det kunne vært interessant å
korrigere for underestimeringen i "Limno-Soil”
og se om denne modellen dermed blir mer
presis. Selv om Limno-Soil underestimerer
utslippene er det fordelaktig at
Landbrukskontoret har mer direkte styring på
beregningsprosessen og selv står for
innlegging av data. Tar man i bruk Agricat vil
man i stor grad gjøre seg avhengig av
Bioforsk. Videre er det ikke klart hvilke
kostnader som kan forventes ved å ta i bruk
Agricat.
Helge Lorentzen: Savner mer bruk av
statistiske data som underbygger
modellsammenligningene. Det kan også stilles
spørsmål til at Bioforsk står bak rapporten
siden de også har utviklet og jobber med
Agricat-modellen.
Anita Borge: Siden rapporten ble utarbeidet
under tidspress, kan det være grunn til å stille
spørsmål ved om den er godt nok
kvalitetssikret?
EH
Det konkluderes med at temagruppe
Biologi/limnologi diskuterer Limno-Soils fremtid
i neste møte.
8

Nytt fra vannregionmyndigheten

Nasjonale verktøy for tiltaksanalyse er
forsinket og vi forholder oss inntil videre til
innholdet i "Steg-for-steg malen" og de
tabellene som prosjektlederne i Oslo/Akershus
har utarbeidet sammen med Akershus
fylkeskommune.

AB

10. juni var det prosjektledersamling der 10
prosjektledere i Oslo og Akershus møtte
vannregionmyndigheten v/Torhild Kongsness.
PURAs innleide konsulent Leif Simonsen var
også til stede på oppdrag fra Østfold
fylkeskommune.
9

Temagruppene

Biologi/limnologi
● Siste møte var 26. februar, nytt møte i august
når ny temagruppeleder starter opp.
UMB-prosjektet "Årungens trofiutvikling og
eksponering for miljøgifter – endringer med
tiden – "referansetilstand" – studert ved
●

4

Fra 5.
august:
EH

sedimentanalyser": Masterstudent leverte i
begynnelsen av juni sin oppgave, sterkt
forsinket. Gunnhild Riise vil utarbeide en
kortfattet rapport som sendes PURA i løpet av
juni.
●Limno-Soil rapport "Integrert, langsiktig vannog jordovervåking" skal gjøres mer pedagogisk
og tilgjengelig.
● Rapport om tilførsler og forekomst av
miljøgifter i indre Oslofjord, utarbeidet av NIVA,
ble lagt frem på Fagrådets årsmøte den 11.
juni. Konklusjonene er av en slik art at det
kreves ytterligere kvalitetssikring for å få dem
verifisert.
Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse
● Møter 19. mars og 15. mai. Tilførselsdata er
rapportert til Leif Simonsen som er innleid fra
Norconsult for utarbeidelse av revidert
tiltaksanalyse.
● Det er gjennomført kurs over 2 ½ dag i
opplæring innen tilsyn av mindre avløpsanlegg
i spredt bebyggelse. Kursdeltakere var veldig
godt fornøyd med kursleder og kursinnhold.
Anita Borge sender resultatet av evalueringen
til prosjektgruppen.
Kursdeltakerne har spilt inn til Norsk Vann fire
aktuelle fokusområder for videre arbeid:
1) Standardisering av årsrapport og
avviksrapportering
2) Oppfølging av tilsyn ved avvik, varsel og
vedtak om pålegg og mulkt med mer
3) GSM-varsling
4) Representativ prøvetaking
Norsk Vann tar innspillene med i prosjektet
"ABC informasjonsmateriell for VA i spredt
bebyggelse" og i en egen henvendelse som
gjøres til myndigheter og leverandører av
mindre avløpsanlegg.
Anita Borge har sendt inn et innlegg om kurset
til Norsk Vann Bulletin nr. 2/2013.

Wenche
Dørum

● Øystein

Klausen fra firmaet Vassbygg AS er
innleid vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for
Nesodden/Frogn/Ski/Oppegård.
Landbruk
Neste møte er 18. juni
● Det

innføres et elektronisk
saksbehandlingssystem for søknader om
RMP-midler.
● Landbrukskontoret/PURA

høringsuttalelse til:

5

har sendt

Fra 5.
august:
Lars
Martin
Julseth

- forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i
landbruket i Oslo og Akershus
- forskrift om miljøkrav i vannområde PURA
● Årets

vår har vært svært problematisk for
landbruket med langvarig tele og hyppig
nedbør. Dette medfører enda større
vanskeligheter for en allerede presset næring.
Flere tette flater/urbanisering gir økt avrenning,
som igjen øker erosjonsproblematikken for
bøndene og som således ”får svi” for andre
sektorers aktiviteter.
● Ny

10

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

landbrukssjef begynner 5. august.

A) Møtevirksomhet i forbindelse med
revidering av tiltaksanalyse
Vedtak: Møte med interessenter slås sammen
med internt PURA-seminar og avholdes 17.
september kl. 18.30 – 21.00. Revidert liste
over hvem som skal innkalles/inviteres
behandles på neste prosjektgruppemøte.

AB

B) Presentasjon for Ås Rotary Klubb
Anita Borge holdt en presentasjon med
følgende tema: ”Når kan vi bade i Årungen?”
Fremføringen ble premiert.
C) Justering av PURAs web-side til ny mal
og økt brukervennlighet
Ny justert web-side lanseres etter ferien. En
del arbeid med å overføre innhold fra den
gamle siden. Ny side blir mer rettet mot
publikum.
D) Artikler om vannkvalitet i Oppegård avis
Stig Bell kommenterte Oppegård avis sine
artikler knyttet mot Gjersjøen og Tussetjern der
Oppegård vel, Anita Borge og Stig Bell sine
uttalelser blir presentert samlet og forsøkt satt
opp mot hverandre. Dette er et godt eksempel
på viktigheten av å være samsnakket og at vi
ikke må la journalisten ”ta over” agendaen. Det
må understrekes overfor media og publikum at
ansvaret for vannkvaliteten ligger hos
kommunene, og at PURA har en viktig
koordinerende rolle i vannkvalitetsarbeidet.

alle
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Møte i
styringsgruppen 3.
mai 2013 med
påfølgende felles
møte mellom
prosjektgruppen og
styringsgruppen

Anita Borge orienterte med utgangspunkt i
referatet fra dette møtet.

AB

12

Eventuelt

A) PURA sin årsmelding er på vent for
avklaring av behov for ekstra

AB

6

revisjonsberetning til styringsgruppen.
B) Motocrossbane i Assurdalen:
Miljøverndepartementet har stadfestet
detaljreguleringsplanen for anlegget. Det skal
nå utarbeides en rammesøknad. Som et ledd i
rekkefølgebestemmelsene ble det avhold et
møte den 12. juni i Ski med flere deltakere fra
PURA/kommunene, NVE og Akershus
fylkeskommune. Oppegård Vel var også til
stede. Ny miljøoppfølgingsplan (MOP)
foreligger: Her har vannmiljøet fått mer fokus.
Karakterisering av risiko er gjennomført. Bekk
skal flyttes i anleggsfasen. Videre skal det
gjennomføres en særegen
vannkvalitetsovervåking med månedlig
rapportering til Ski kommune. Det er utarbeidet
en egen varslingsplan som fikk en del innspill i
møtet.
C) Anita Borge sitter i Norsk Vann sin
styringsgruppe for prosjektet som skal
utarbeide ”ABC informasjonsmateriell for VA i
spredt bebyggelse”. Arbeidet skal være ferdig
innen 31.12.2013. Wenche Dørum er foreslått
til å sitte i en referansegruppe for dette
prosjektet.
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Neste møte

Moer sykehjem torsdag 29. august kl. 0900 –
1230, evt. 27. august.

alle

14

Runde rundt bordet

Bra møte, gode redegjørelser, mange viktige
saker, god jubileumskake: PURA 5 år!

alle
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