PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, prosjektleder PURA – AB
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ
Trine Skjæveland, Nesodden kommune - TS
Ellen Hougsrud, Landbr.kontoret i Follo – EH, for Lars Martin Julseth - LMJ
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW
Wenche Dørum, Oppegård kommune – WD, til og med sak 3

Forfall:

Bjørn Edholm, Frogn kommune – BE
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesm. i Oslo og Akershus, landbr.avd. - HEB
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Anita Borge
Gamle Tårnhuset restaurant, Kolbotn
16.12.2013 kl. 11.15– 15.00 (inkl. lunch)
Trine Skjæveland
06.03.2014 på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås

Sak Tema
nr.

Vedtak / oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av referat
fra møte 05.11.2013

Vedtak: Referatet ble godkjent.

AB

2

Prosjektorganisasjon

Endring i temagruppe Biologi/limnologi:
Frogn kommune: Eli Moe erstattes av Kaja
Standal Moen.
Vegvesenet: Kajsa Frost representerer
Vegvesenet i gruppen.
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Temagruppene

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse v/ Wenche:
• I 2013 har temagruppen bidratt med data til
utarbeidelse av tiltaksanalyse for PURA. I 2014 vil

WD

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

gruppen blant annet bidra til rapportering til
vannregionmyndigheten på status av og planlagte
tiltak.
• Det utarbeides nå i samarbeid med Norconsult
og Leif Simonsen et nytt, rasjonelt system for
rapportering. Møte avholdt 11.12.2013 om dette,
nytt møte 21.01.2014.
• Etter kurset i gjennomføring av tilsyn av mindre
avløpsanlegg i spredt bebyggelse i april 2013
jobbes det videre med tiltaksgjennomføring i
kommunene.
• Kommunene samarbeider nå innen
problemstillinger vedr. olje- og fettutskillere og
avløp generelt.
Temagruppe Biologi/limnologi v/ Ellen:
Ett møte avholdt siden siste prosjektmøte. Saker:
• UMB ved Gunnhild Riise og Anne-Sara
Magnusson presenterte prosjektene "Årungens
trofiutvikling og eksponering for miljøgifter –
endringer med tiden – "referansetilstand" studert
med sedimentanalyser" og "Faktorer som
regulerer primærproduksjonen/algebiomasse i
Årungen og Østensjøvann – supplement til
ordinær vannkvalitetsovervåking – forstudie".
• Årsrapport 2012 – kortversjon
• Vannkvalitetsovervåking i PURA 2014 –
innløsing av opsjon med NIVA
• Limno-Soil-prosjektet: Integrert, langsiktig vannog jordovervåking
• Prosjekt utfiske i Østensjøvann – status
• Revidert tiltaksanalyse for PURA – status og
oppfølging
• Forurensningssak på Fugleåsen næringsområde
på Langhus
• Pilotprosjekt for rensing av avløpsvann fra
Nordbytunellen – informasjon ved Statens
vegvesen.
Temagruppen ønsker å sette fokus på
gjennomføring av tiltak på basis av den
kunnskapen PURA har innhentet frem til nå. Den
mottar gjerne bestillinger på aktiviteter fra
prosjektgruppen.
Temagruppe Landbruk v/ Ellen (for Lars Martin):
Det er avholdt to møter i temagruppen siden siste
prosjektmøte, samt ett særmøte vedr.
tiltaksanalysen. Fokus har vært satt på:
• Effektive jordbrukstiltak og kostnader for disse.
Leveranser fra temagruppen ved
Landbrukskontoret til arbeidet med tiltaksanalysen.
Innleid konsulent Leif Simonsen har vist god
forståelse for landbrukets utfordringer.
• 200 har søkt tilskudd innen Regionalt
miljøprogram, RMP. Et nytt elektronisk
søknadssystem er benyttet, e-Stil.
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• Miljøplanrådgivning: 140 av 193 bruk har blitt
miljøplanregistrert. 15 planer er gjennomført.
• Handlingsplan for landbruk i PURA 2012-2016
skal revideres og jobbes videre med i 2014.
Landbrukslagene involveres og aktiviseres i dette
arbeidet.
• Det avholdes et møte med Bioforsk vedr. kjøring
av Agricat-modellen for vannregion 1 14.01.2014.
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Limno-Soil-prosjektet:
Integrert vann- og
jordovervåking

Temagruppe Biologi/Limnologi behandlet saken i
møte 04.12.2013 og er usikker på om PURA bør
involvere seg videre i prosjektene Limno-Soil II og
II. Prosjektgruppen bes ta en beslutning om dette.
Etter en diskusjon ble følgende vedtak fattet:
PURA mener at Limno-Soil-prosjektet har gitt god
informasjon om problemstillinger beskrevet i
prosjektbeskrivelsen av desember 2010.
Vannområdet velger nå å forholde seg til det
gjeldende overvåkingsprogram for PURA og
oppfylling av vannforskriftens krav til vannkvalitet.
Det vil eventuelt kunne være aktuelt i neste
planperiode å ta en del tilleggsanalyser i bekker i
typiske jordbruksområder. Anita sender en
henvendelse til Tore Krogstad og Øivind Løvstad
om dette.
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Økonomi

Forslag til budsjett ble gjennomgått. Vedtak:
Forslag til budsjett godkjennes og legges frem for
styringsgruppen i neste møte.
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Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking
2012

Den fullstendige versjonen av årsrapporten ble
publisert på www.pura.no 15.11.2013.
Utarbeidelse av kortversjonen er i sluttfasen.
Denne sendes på en kommentarrunde i
temagruppe Biologi/limnologi og prosjektgruppen
før trykking.
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Vannkvalitetsovervåking
i PURA i 2014

Opsjon på overvåking med NIVA er innløst.
Bunndyrundersøkelsen er forsert frem til 2014 for
å få bedre kunnskap om tilførsler fra spredt avløp.
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Tiltaksanalyse for PURA
2016-2021

Tiltaksanalysen ble levert vannregionmyndigheten
innen fristen 29.10.2013. Oppfølgingssaker:
• Agricat-kjøring 2009 og 2013 – årsak til avvik i
tilførsler fra landbruket
• Antall vannforekomster i PURA – møte med
Fylkesmannen
• Dialog med Jernbaneverket og NVE
Møte med Bioforsk 14.01.2013 vedr. Agricatkjøringen.
Knut deltar på møtet med Fylkesmannen sammen
med Anita og Leif Simonsen (konsulentbistand
faktureres Fylkesmannen). NIVA bør også delta på
dette møtet.
Anita deltar i møte med Jernbaneverket hos
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Fylkesmannen 17.12.2013 vedr. søknad om
anleggskonsesjon for Follobanen.
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Innsjørestaurerende tiltak Fagdag arrangeres i januar i regi av Oppegård
i PURA: Østensjøvann og kommune vedr. videre innsjørestaurerende tiltak i
Kolbotnvann
Kolbotnvann. Det ble påpekt viktigheten av å ha
PURA involvert i prosessen med
innsjørestaurerende tiltak i Kolbotnvann.
Eventuelle innsjørestaurerende planer for innsjøen
skal inn i PURAs tiltaksanalyse og rapportering til
vannregionmyndigheten.
Anita deltar på fagdag i Oppegård i januar.
PURA arrangerer fagdag om utfiske i
Østensjøvann i februar 2014. Ad-hoc-gruppe Arnt
Øybekk, Randi Aamodt og Anita har møte
14.01.2014 for planlegging av opplegg og
gjennomføring.
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Nytt fra
vannregionmyndigheten

Anja var fraværende, men hadde meldt inn
følgende saker:
• det er utarbeidet en plan for arbeidet med
forvaltningsplan med tiltaksprogram i
fylkeskommunene der blant annet involvering av
vannområdene inngår
• det legges opp til at fylkeskommunen koordinerer
arbeidet med utarbeidelse av populærversjoner av
tiltaksanalysene i vannområdene.
Det ble påpekt nødvendigheten av at arbeidet etter
vannforvaltningsforskriften må gjenspeiles i øvrige
planer som Akershus fylkeskommune utarbeider
for regionen.
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Møte i styringsgruppen i
januar 2014

Anita presenterte forslag til agenda for neste møte
i styringsgruppen. Forslaget ble vedtatt.

AB
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Kommunikasjon/
seminarer/workshops

Internt PURA-seminar om tiltaksanalysen
Aktuelt tidspunkt: Etter at forvaltningsplanen med
tiltaksprogram er sendt på høring, dvs. høst 2014.
September er en aktuell måned.

alle

AB/SB

Runde i kommunestyrene
Etter internt seminar om tiltaksanalysen informeres
kommunestyrene om status for vannkvalitet og
tiltaksanalysen for PURA.
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Runde rundt bordet –
evaluering av møtet

Godt gjennomført møte. Mange viktige saker som
ble effektivt behandlet, - vi ble ferdige før stipulert
tid! Møtedeltakerne fikk mulighet til å oppdatere
hverandre på viktige saker. Hyggelig med
avsluttende julelunch før selve møtet.
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