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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
  Møtegruppe: Temagruppe Biologi/limnologi 

 
Til stede: Knut Bjørnskau, Ski kommune, møteleder  

Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. 
Lars Buhler, Ås kommune 
Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret 
Andrew Michael Bennett, Nesodden kommune 
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune 
Anne-Marie Holtet, Ski kommune 
Anita Borge, prosjektleder PURA 

  

Forfall:     Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 
Randi Aamodt, Oppegård kommune 
Anja Celine Winger, Fylkeskommunen 
Anna Lena Beschorner, Oslo kommune 
 
 

Møteleder:  
 
Møtested: 

Knut Bjørnskau 

 
Kommunalteknisk avdeling, Ås kommune, Myrveien 16. 

 
Møtetid: 19.05.2016 kl. 11.30-14.30 

  
Neste møte: 01.09.2016 kl. 11.30-14.30, Nesodden kommune. Andrew finner 

møtelokale. 

 
Referent: Lars Buhler 
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nr. 
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Referat fra forrige 
møte 07.03.2016 

Referatet godkjennes og legges ut på www.pura.no 
 

 

Anita 

http://www.pura.no/
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Årsrapport 2015 Årsrapporten kommer i 2 versjoner: En kortversjon på 
ca. 10 sider og en vanlig rapport på ca. 150 sider.  
Når det gjelder kortversjonen vil Anne-Marie, Knut og 
Anita gi de siste tilbakemeldingene til NIVA innen slutten 
av mai. 
Langversjonen er under utarbeidelse, og PURA gir 
kontinuerlige tilbakemeldinger på teksten. 
Temagruppen vil få begge rapportene for 
kvalitetssikring. 
Antatt tid for publisering av begge rapportene: Medio-
ultimo juni. 
 

 

alle 
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Østensjøvann 
 
 

Det er kommet en foreløpig rapport fra SWECO som 
blant annet omtaler Skibekken/Finstadbekken. 
Rapporten er enda ikke ferdig. Rapport skal være ferdig 
i midten av juni + et tilleggsnotat som skal omfatte 
forebyggende tiltak i Finstadbekken.  
Knut skal ha et møte med SWECO i uke 21 om videre 
prosess som formidles tilbake til temagruppen. 
Forslag til tiltak langs bekkeløpet skal presenteres for ad 
hoc-gruppe Skibekken/Finstadbekken som vil  jobbe 
videre med å realisere forslagene.  
Det må etableres strengere krav i forbindelse med 
fortetting – tiltak i elveløpet. 
 
Rapporten fra SWECO blir oversendt til 
Landbrukskontoret for kommentar. 
Det vil komme en politisk sak til høsten. 
 
Det ble også nevnt at Skuterudbekken har de samme 
problemene. Landbrukskontoret har satt fokus på 
området. Ås kommune vil bli involvert for en lignende 
prosess som man har hatt med 
Skibekken/Finstadbekken. 
 

Knut  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 Limno-Consult-
rapport   

Rapporten til Limno-Consult "Toksistetstester sett i 
forhold til biologi/algeproblematikk" er publisert og ligger 
på hjemmesiden til PURA. Rapporten er også sendt til 
andre vannområder. Hensikten med denne rapporten er 
å gi vannforvaltningen og kommunene et videre 
kunnskapsgrunnlag for å se på problemstillinger rundt 
tilstand, måloppnåelse og kompleksitet i 
vannforekomstene.  
 

 

Anita 
 
 
 

 

5 Leirpåvirkede 
vassdrag 
 

Det har vært et møte 20.04.16 mellom FMOA og 
prosjektlederne i vannområdene hvor blant annet 
parameter-bruk i leirpåvirkede vassdrag ble diskutert. 
Utgangspunktet var NIVAs undersøkelser i vannområde 
Øyeren med påfølgende rapport 6792-2015 "Vurdering 
av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver". Det 
kommer en ny klassifiseringsveileder i 2017. FMOA skal 
be om et møte med Miljødirektoratet for å sette fokus og 
forsikre seg om at problematikken rundt leirvassdrag blir 
ivaretatt i revidert veileder. 
Anita sender ut presentasjonen som Kristian Moseby 
holdt om leirelvprosjektet i Øyeren etter at Anne-Marie 
har kvalitetssjekket noen av lysarkene. 
  

Terje 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pura.no/2016/05/02/rapport-om-toksisitetstester-med-begroingsalger-for-test-av-indikatorers-gifttoleranse-mot-eutrofiering/
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6 Miljøgifter 
 

Miljøgifter var også tema på møtet mellom FMOA og 
prosjektlederne 20.04.2016. Terje Wivestad redegjorde. 
Rune Pettersen, Miljødirektoratet informerte på møtet 
om status for revidering av klassifiseringsveilederens 
kap. 10 "Klassifisering av kjemisk tilstand". Arbeidet blir 
etter planen ferdig før sommeren. 
Det er foreslått å skreddersy en liste for de aktuelle 
områdene med tanke på EQS verdier.  
 

Anita 
Terje 
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Avrenning fra 
kunstgressbaner  
 

Kunstgressbaner med resirkulert gummi fra bildekk er et 
miljøproblem  lokalt og regionalt. En ny Mepex-rapport 
("Primary microplastic-pollution: Measures and reduction 
potentials in Norway") omtaler blant annet 
kunstgressbaner, og gir noen forslag til tiltak. 
Fylkesmannen ser at dette er et avfalls-
/forurensningsproblem. PURA har løpende fokus på 
saken. Det bør gjennomføres en kartlegging for å få 
oversikt over problematikken. 
Miljødirektoratet er her forurensningsmyndighet. 
 

Terje 
Andrew 

8 
 

Nye E18 Retvedt-
Vinterbro – 
høringsuttalelse fra 
PURA.  
 

Momenter i PURAs høringsuttalelse: 
- Ytre miljøplan er veldig overordnet, momenter fra 
fagdokumenter i reguleringsplanen bør tas inn. 
- Biologiske parametere må inn i 
vannkvalitetsovervåkingen for å se langtidspåvirkninger 
- Flomberegninger i et lokalt perspektiv bør styrkes. 
- Viktig å videreføre vannkvalitetshensyn i den videre 
planprosess. 
PURA har hatt to møter med SVV, ett angående YM-
planen og ett vedr. reguleringsplanen og høringen.  
 
NVE og FMOA har også gitt innspill til 
reguleringsplanen. 
 

Knut 
Anita 

9 Prosjekt 
kildesporing av 
fekal forurensning i 
Oppegård 
 

Informasjon i mail fra Randi Aamodt av 12.05.2016: 
Resultatene fra andre rundes prøvetaking er klare. Det 
er gjennomgående høye bakterietall fra andre kilder enn 
mennesker (spesielt hest). Gruppen diskuterte 
resultatene. Prosjektet har overføringsverdi til flere av de 
andre kommunene. Viktig å ikke dreie fokus bort fra krav 
til ledningsnettfornyelse, fremmedvann mm. 
 

Knut  
Anita 

(Randi) 

10 PEACE-prosjektet i 
Årungen 

"Pollution and ecosystem adaptation to changes in the 
environment". Et prosjekt i regi av NIVA og UiO ved Dag 
Hessen. Problemstilling: Hvor godt håndterer 
planktonalger stress når de samtidig utsettes for 
miljøgifter som finnes i naturen. 
PURA er i dialog med ansvarlige for prosjektet og 
ønsker å invitere disse til et infomøte. 
 

 

Anita 
Knut 
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11 Fagrådet for indre 
Oslofjord 
 

Fagrådet hadde et møte med MD 18. mars med diverse 
tema. Etter møtet har man valgt å gå videre med 
Ferrybox (inkl. satelittovervåking) og 
foraminiferundersøkelser. 
.  
Fagrådet skal arrangere et årsmøte 7. juni 2016 hvor 
temaer som fritidsfiske i indre Oslofjord og Ferrybox blir 
presentert. Anita videreformidler invitasjon. Påmelding til 
årsmøte gjøres per epost til 
svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no 
Knut sender ut prosjektforslaget/notatet fra Norconsult 
«Bruk av foraminiferer som miljøindikator for 
vannkvalitet og levevilkår på sjøbunnen i Indre 
Oslofjord». 
 

Knut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anita 

12 Eventuelt PURA ønsker å arrangere en samling for alle 
interessenter innen fagområdet vannkvalitet. Det for å 
øke kunnskapen om og interessen for PURAs arbeid: 

 Hva gjør PURA  

 Hvor er vi i forhold til dagens planer 

 Hvordan ser framtiden ut 

 Få fram og formidle fokusområdene til PURA 
Saken skal diskuteres på møte i prosjektgruppen 
31.05.2016. Tidspunkt for seminaret: Oktober/november 
2016. 
 

 

Anita 
 

  Neste møte blir 01.09.2016 i Nesodden kommune. 
Andrew ordner møterom. 
 

 

 

mailto:svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no

