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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, prosjektleder PURA – AB, møteleder
Endre Hoffeker, Oppegård kommune – EH, for Stig Bell
Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo – LMJ
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune – JFA, for Nils Erik Pedersen
Otto Schacht, Frogn kommune - OS
Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. – TMW
Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune – AW (fram til ca. 10.30)
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Wenche Dørum, Nesodden kommune – WD, for Reidun Isachsen

Forfall:

Nils Erik Pedersen, Ås kommune – NEP
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI
Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. – KE

Møteleder:
Møtested:

Anita Borge
Ås kommune: Rådhuset, Rådmannens møterom 2. etg.

Møtetid:

29.09.2016 kl. 09:00 – 12:00 inkl. lunch.

Neste møte:
Referent:

01.12.2016 kl. 09.00-12.30 Tårnhuset, Kolbotn
Wenche Dørum

Forkortelser i kolonne for "Ansvarlig": Se liste over "Til stede" og "Forfall"

Sak Tema
nr.
1

Godkjenning av
referat fra møtet
31.05.2016

Vedtak / oppfølging
Små kommentarer til referatet som Anita retter opp i.
Vedtak:
Referatet godkjennes og legges ut på web-siden.
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Ansv.

AB

2

Prosjektorganisasjon Styringsgruppen:
Oppegård: Anne Skau erstattes av konstituert rådmann
Lars Henrik Bøhler.

AB

Prosjektgruppen:
Nesodden: Justyna Krajczyk erstattes av Reidun Isachsen.
Temagruppe Landbruk:
Kråkstad og Ski bondelag: Erling Endsjø erstattes av Kjell
Johansen.
Kontaktperson i Mattilsynet: Sarita Winsevik.
Tas til orientering.
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Økonomi

• Bruk av økonomiske midler til prosjekter i PURA
Styringsgruppen i PURA bestilte i sitt møte den 27.05.2016
en detaljert oversikt over midlene som er benyttet til diverse
prosjekter i PURA. Anita har laget et notat med en
oversiktlig tabell som viser hvilke aktiviteter og prosjekter
midlene har gått til i perioden 2008-2015. Tabellen viser
«År, Aktivitet, bidragsyter, beløp og en kolonne for Ja/Nei»
på om midlene er søkt for eller ikke.
Notatet gir også en status for prosjektmidler i PURA 2016,
plan for videre bruk av disse og ambisjoner for prosjekter i
2016/2017.

AB

• Tildelte midler for vannkvalitetsovervåking 2016 fra FMOA
PURA har fått tildelt kr. 175.000 til tiltaksrettet
vannkvalitetsovervåking i 2016.
Tas til orientering.
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Klima- og miljødepartementets
godkjenning av
regional
forvaltningsplan for
vannregion 1
Glomma

PURA sendte den 12.08.2016 en kommentar til vannregionmyndigheten Østfold fylkeskommune vedrørende
den regionale planen for vannforvaltning i vannregion
Glomma for perioden 2016-2021, s. 8, siste avsnitt. I den
regionale planen fremgår det at departementet ønsker at
en ytterligere skjerping av vannkvalitetsmålet for Gjersjøen
utsettes fra 2021 til 2027. Gjersjøen er her satt til moderat
økologisk tilstand – noe som ikke er riktig. Den økologiske
tilstanden var god i 2013, 2014 og 2015.
PURA ønsker å opprettholde sin frist for måloppnåelse for
Gjersjøen til 2021 og har etter råd fra Østfold fylkeskommune videresendt henvendelsen til Klima- og
miljøverndepartementet, KLD.
Anja informerte om at vannregionmyndigheten vil ta saken
opp med KLD og anbefalte oss å avvente litt og se hva som
kommer om Gjersjøen. PURA fortsetter som før og endrer
ikke arbeidene/tiltakene som pågår rundt Gjersjøen.
Vedtak:
Anita tar saken videre med vannregionmyndigheten og
purrer opp henvendelsen til KLD.
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AB
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Øvrig fra vannregion- Anja orienterte:
myndigheten
- Vannregionmyndigheten jobber mye ut mot Europa
(Brüssel). Norge og de nordiske landene bidrar mye i
EU på vannområdet.
- Møte i vannregionutvalget 26.09.2016 og påfølgende
møte mellom politisk styringsgruppe for vannregion 1,
vannområdenes prosjektledere/daglige ledere og
vannområdenes styringsgruppes ledere.
- Nytt datainnhentingssystem ferdigstilles av NIBIO og
NIVA. Skal synliggjøre gjennomføringsgraden av tiltak.
Prosjektledere i vannområdene inviteres til et møte der
det ferdige systemet presenteres. Kommunene vil få
en viktig rolle i å bidra med data. Vannområdene skal
hente inn datafilene fra kommunene og bidra med det
som skal gjøres manuelt. Fylkeskommunen har et
planleggingsmøte i oktober om hvem som skal gjøre
hva i dette arbeidet.

AW

Tas til orientering.
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Temagruppene

Temagruppe Landbruk:
Siste møte 17.06.2016. Neste møte 14.10.2016.

LMJ

Aktuelle saker:
● Handlingsplan for landbruk i PURA 2017-2021:
Planen var sak på møte i temagruppe Landbruk 17.06.2016
og vil etter innspill fra gruppen legges frem for godkjenning
i temagruppemøte 14.10.2016. Det blir en ny redegjørelse
om planen på neste møte i prosjektgruppen.
Lars Martin gikk igjennom planen slik den foreligger pr. nå
29.09.2016.
Handlingsplanen skal gjøres mer konkret. Prioritering av
tiltak gjøres ut fra effekten av tiltaket på vannkvaliteten.
● RMP-rullering:
Det legges opp til et felles regionalt miljøprogram med
Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmennene har nedsatt
arbeidsgrupper bestående av representanter for
fylkesmennene, landbruksorganisasjoner og kommunene.
Første møte blir 22.11.2016. Det vil bli invitert bredt til å gi
innspill til ny RMP. Innspillene samles og første forslag til
ny RMP skal ferdigstilles innen mars 2017. Forslag sendes
på høring ut mai 2017.
● Dialogmøte med
fylkesbondelag/fylkesmenn/vannområder i regi av Østfold
og Akershus bondelag 10.08.2016:
Lars Martin stilte for Anita, som var på ferie.
● Deltakelse på fagtreff i Norsk vannforening på NMBU
26.09.2016: Jordbruksavrenning i et endret klima.
Temagruppe Biologi/limnologi:
Siste møte 01.09.2016. Neste møte i desember, dato vil bli
avklart senere.
Aktuelle saker:
● Årsrapport for vannkvalitetsovervåking fra 2016:
Møte mellom temagruppen og NIVA 28.09.2016 der
endringer i malen for langversjonen var tema.
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● Prosjekt utbedring/sikring av Skibekken/Finstadbekken:
Status for rapport fra Sweco, - denne er svært forsinket.
Etter godkjenning av rapport og eget notat om bekken vil
det bli innkalt til et møte i ad hoc-gruppe
Skibekken/Finstadbekken. Tiltaksgjennomføring vil være
tema.
● Fagtreff i regi av Norsk vannforening: "Hvor ble det av
miljøgiftene i vannforvaltningsplanene?" Anita deltok.
● Prosjekt kildesporing av fekal forurensning i Oppegård
kommune:
Status. Prosjektgruppen etterspurte relevansen av dette
prosjektet i kommunen Oppegård, som har få hester. Viktig
å holde fokus på forbedring av ledningsnettet og fjerning av
fremmedvann/overvann.
● 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.
Feltarbeid gjennomført. Møte med prosjektledere i
november, etter at data har kommet inn.
Undersøkelser er også gjennomført i Gjersjøen. Anita ba
Oppegård kommune informere PURA når denne type
informasjon tilflyter kommunen.
● Innlandsfiskeforvaltning og kultivering:
Det er gjort en henvendelse til kommunene for å kartlegge
hvor det settes ut fisk i PURA. Dette foregår kun i
Øvredammen i Seiersteinsmarka, Frogn, hvor ørret settes
ut i mai hvert år.
● Algesensoren i Årungenelva:
Gjennomgang av rutiner ved varsling av høye verdier av
algepigment. Rapportering i PURAs årsrapport om
eventuelle hendelser.
● Prosjekt utfisking i Østensjøvann:
PURA finansierer et ev. utfiske med kr. 300.000. Møte med
NBMU og Thrond Haugen i november.
● Fagrådet for indre Oslofjord:
PURA deltar på møter i utvalg for miljøovervåking. Aktuell
sak for tiden er foraminiferundersøkelser ift. miljøgifter i
Oslofjorden.
● Leirpåvirkede elver:
Fylkesmannen har sendt brev til Miljødirektoratet der de ber
om et møte om temaet. Møtet er berammet til 25.10.2016.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Siste møte 08.06.2016. Neste møte 25.10.2016.
Aktuelle saker:
● Kommunenes redegjørelse for oppgradering av mindre
avløp i spredt bebyggelse i 2016
● Kommunenes redegjørelse for tilsyn i spredt bebyggelse i
2016/2017
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JFA

● Kommunenes redegjørelse for rehabilitering/sanering på
kommunalt ledningsnett 2016
● Rapportering av andre viktige aktiviteter/hendelser – til
bruk i årsrapport for vannkvalitetsovervåking
● Drift/vedlikehold av sandfang
"Pålegg om registering og tømming av sandfang", brev fra
FMOA av 04.06. 2016. Krever registrering av sandfang og
sikring av tømming innen 2 år, dvs. juni 2018.
Tas til orientering.
Gjelder alle temagruppene: For en mer detaljert
redegjørelse for sakene: Se referater fra møtene på
www.pura.no
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Synspunkter/
medvirkning/bidrag
fra PURA

• Opprop mot utslipp av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden.
PURAs oppfølging av saken

AB

Sak i
- styringsgruppemøte 27.05.2016
- rådmannskollegiet 16.08.2016
- Follorådet 02.09.2016
Vedtak i Follorådet:
1. Follorådet stiller seg positive til initiativet fra PURA,
vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og
Gjersjøvassdraget, til innføring av forbud mot
tømming av septik fra fritidsbåter i marint område
for kommunene Ås, Frogn og Oppegård.
2. Det utarbeides en felles sak i de aktuelle kommuner
om innføring av forbud mot utslipp av båtseptik.
Saksfremstillingen skal også inneholde en vurdering
av etablering av anlegg for tømming av båtseptik i
PURAs område.
3. Nesodden kommunes forskrift om
septikutslippsforbud kan brukes som en mulig
juridisk forankring av forbudet.
Prosjektgruppen var opptatt av hvordan man skal drifte en
tømmestasjon som legges fysisk i en av PURAs
kommuner. Dette må avklares.
Vedtak:
Anita tar et møte med rådmann Trine Christensen om
videre framdrift i saken. Saken tas videre i temagruppe
Biologi/limnologi. Prosjektgruppen holdes orientert om
saken, og avventer en fremtidig felles saksfremstilling for
de aktuelle kommuner.
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Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

• Presentasjon av organiseringen i PURA for vannområdet
Leira-Nitelva 02.09.2016
Presentasjonen ligger www.pura .
• Presentasjon av PURA på miljøseminar i regi av Eurofins
21.09.2016:
"Vannforskriften – fra prøvetaking til tiltak". Presentasjonen
ligger www.pura
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• Presentasjon av PURA for vannområdet Glomma med
grensevassdragene 23.11.2016:
"Erfaringer fra pilotperioden i vannområdet PURA".
• PURA-seminar 07.11.2016: "Vassdrag og kyst som
ressurs. Økologi og brukerperspektiv – er det forenlig?"
Det ble redegjort for status for planleggingen. Oppfordring
om videreformidling av invitasjon.
Tas til orientering.
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Runde rundt bordet

Veldig bra møte. Ryddig og effektivt! God møteledelse.
Holder tidsplanen – som alltid.
Otto Schacht ønsker enda mer info fra temagruppene.
Kommentar fra Anita på dette: Det oppfordres til at
prosjektgruppens deltakere leser møtereferatene fra
temagruppene i forkant av møtene i prosjektgruppen, slik at
man ikke ender opp med å avholde tre temagruppemøter
inne i et prosjektmøte. Hun minnet om at prosjektgruppen
skal ha en overordnet administrativ rolle iht. vannområdets
aktiviteter.

alle
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Neste møte

Tidspunkt: 01.12.2016 i Gamle Tårnhuset Restaurant,
Kolbotn.

alle
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