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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB, møteleder
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune – JFA
Pernille Sandemose, Frogn kommune - PS
Stig Bell, Oppegård kommune – SB
Reidun Isachsen, Nesodden kommune – RI
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune – AW – fra 09.30
Sarita Winsevik, Mattilsynet – SW

Forfall:

Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. – TMW
Lars Martin Julseth, Follo Landbrukskontor – LMJ
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Ås kommune, Kulturhuset, møterom Store salong

Møtetid:

20.06.2018 kl. 09:00 – 11:45 inkl. lunch

Neste møte:

26.09.2018 kl. 09.00- 12.30 i Kulturhuset, Ås, møterom Store salong

Referent:

Pernille Sandemose

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

Sak Tema
nr.
1

Godkjenning av
referat fra møtet
06.03.2018

Vedtak / oppfølging
Det var ingen kommentarer til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes og legges ut på web-siden.

1

Ansv
AB

2

Prosjektorganisasjon

Styringsgruppen:
- Pia Eide Husstad erstatter Per Kierulf.

AB

Temagruppe Landbruk:
- Tormod Solem, Follo landbrukskontor, går ut av gruppen.
Vil fra nå av bruke mer tid på å gjennomføre prosjekter i
handlingsplanen.
Tas til orientering
3

Årsrapport fra den
tiltaksrettede
vannkvalitetsovervåkingen i
PURA 2017

● Anita redegjorde fra status for rapporten.
NIVA har levert et første utkast av rapportene, både kort- og
langversjon. En del forsinkelser grunnet sykdom.
Resultatene av Agricat-kjøringen fra NIBIO ble mottatt
19.06., sterkt forsinket. Årsak: Sent innkomne data fra
Landbruksdirektoratet på produksjonstilskudd og jordleie.
Videre prosess: PURA ferdigstiller nå sine leveranser etter at
Agricat-dataene er klare. Rapporten gjennomgås av
Årsrapportredaksjonen Anne-Marie Holtet, Knut og Anita.
Sendes så til gjennomgang i temagruppe Biologi/limnolog.

AB
KB

Knut kom med en del synspunkter på kortversjonen. Disse
tas med i det videre arbeidet mot ferdigstilt rapport.
Tas til orientering
● Anita redegjorde for svikt i leveransen av data fra
fiskeundersøkelsen som Faun gjennomførte i innsjøene i
2017. NIVA har utarbeidet et notat som beskriver manglene i
undersøkelsen. Hovedmomentene ble gjennomgått.
Anja påpekte at Faun ikke hadde søkt om tillatelse til å fiske
med garn i PURAs innsjøer.
Vedtak: Faun inviteres til neste møte i temagruppe
Biologi/limnolog der de redegjør for:
- fiskeundersøkelsen 2017
- hvordan de har tenkt å gjennomføre analysene av bunndyr
og begroingsalger i 2019, dersom PURA innløser opsjon.
Det vil være aktuelt med en reduksjon i betaling for oppdrag
fiskeundersøkelse.
4

Vann-nett

Anita redegjorde.
Vannområdene har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å blant
annet sørge for oppdatering av status for tiltakene som ble
lagt inn i Vann-nett i forbindelse med Tiltaksanalysen i 2013.
PURA viderefører anskaffelsen på Vann-nett-bistand ved at
Leif Simonsen, Norconsult, bidrar i arbeidet.
Aktiviteter:
- Gjennomført: Møte hos Fylkesmannen – "Vann-nettdugnad" 25.05.2018.
- Gjenstår: Møter med kommunene og landbrukskontoret for
å gå igjennom status for tiltakene. Møter i uke 26 og 34.
Oppnår:
- eierforhold i kommunene og på landbrukskontoret til Vannnett
- en så fersk statusoppdatering som mulig

2

AB

- kommunene og landbrukskontoret ser hensikten med
Vann-nett når vi jobber inn status for tiltak direkte på møtene
Tas til orientering.
5

Nytt fra
vannregionmyndigheten

Anja orienterte:

AW

- Klima- og miljødepartementet informerte 13.06.2018 om at
det ikke blir noen endring av organiseringen på regionalt nivå
i arbeidet etter vannforskriften. Man antar imidlertid at dette
kun er en utsettelse. Når de nye fylkene er på plass vil det
antagelig komme en endring.
- 1. oktober legger Regjeringen frem forslag til Stortinget om
oppgaver i de nye regionene.
- Vann-nett: Det jobbes for at data som skal inn i nye Vannnett kan hentes direkte fra Glommadata. Noen vannområder
vil benytte seg av denne direkte-overføringen. PURA velger
å oppdatere data i Vann-nett manuelt, i møter med
kommunene og landbrukskontoret (sak 4).
- Mikroplast og kunstgress: Åpning av en granulatfri bane i
Østfold i uke 26, invitasjon videreformidlet til PURAs
deltakere i de aktuelle grupper.
- Det arrangeres en avslutningskonferanse for Ren kystlinje
06. og 07.11.2018
Tas til orientering

6

Temagruppene

Gjelder alle temagruppene: For en mer detaljert redegjørelse for
sakene: Se referater fra møtene i temagruppene på PURAs
hjemmeside.

Temagruppe Landbruk:

LMJ

Siste møte i temagruppen: 13.06.2017
Neste møte: 28.09.2018.
Temaer:
● Handlingsplan for landbruk i PURA 2018-2022. Etter
gjennomgang av aktivitetene i temagruppen 13.06. er
revidert plan utarbeidet.
● Kunnskapsformidling om vegetasjonspleie langs vassdrag,
status. Egen sak (sak 7).
● Skibekken – status, fremdrift. Egen sak (sak 7).
● Agricat-kjøring – status.
● RMP-rullering, nasjonalt miljøprogram, nytt fra
Fylkesmannen. Orientering om status.
● Brosjyre om håndtering av hestegjødsel. Utarbeidet av
vannområde Leira-Nitelva, til fri benyttelse i andre
vannområder. Sendes hesteeiere i PURA.
Temagruppe Biologi/limnologi:
Knut redegjorde.
Siste møte: 25.01.2018, det er ikke avholdt møter etter siste
møte i prosjektgruppen.
Neste møte avholdes i august.

3

KB

Temaer:
● Forprosjekt for et eventuelt utfiske i Østensjøvann:
Forsinkelser i leveranse av rapport fra NMBU. Thrond
Haugen har hatt møte med Rohrlack og Riise, og er nå i
Danmark. Vil diskutere resultatene fra forprosjektet med Erik
Jeppesen. Rapport kommer snarest mulig etter dette, med
endelig konklusjon på om et utfiske i Østensjøvann er
tilrådelig eller ikke.
● Årsrapport 2017: Statusmøte med NIVA og Faun
01.02.2018. Egen sak (sak 3).
● Skibekken/Finstadbekken.
Egen sak (sak 7).
● Septik fra fritidsbåter.
Egen sak (sak 7).
● Møte med NIBIO og Statens vegvesen om
vannkvalitetsovervåking/forundersøkelser som er
gjennomført i forbindelse med utbygging av E18 Retvet –
Vinterbro.
Presentasjonen fra møtet sendes gruppen.
● Fra Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre
Oslofjord:
Orientering om:
- teknokratisk mulighetsstudie: Renseanlegg i indre
Oslofjord, status
- anskaffelse av tjenester for videre overvåking av fjorden.
Vannområdene i indre Oslofjord bidrar.
- bekymring: Sterk reduksjon av torskebestanden i
Oslofjorden.
Se referater fra møtene i utvalg for miljøovervåking på
Fagrådets hjemmeside.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
Anita redegjorde for Björn Sederholm, ny leder av gruppen.
Siste møte: 22.05.2018.
Neste møte: 17.10.2018.
Temaer:
● Status for oppgradering av avløp i spredt bebyggelse
● Status for tilsyn i spredt bebyggelse
● Status for rehabilitering/sanering av kommunalt
ledningsnett
● Status for arbeidet med overvann
● Status for arbeid med sandfang
● Avrenning fra veiarealer er nå inne i vårt kilderegnskap for
tilførsler av P og N til vassdragene
● Glommadata og Vann-nett
● Rapportering på viktige hendelser/aktiviteter som kan
påvirke vannkvaliteten i tiltaksområdene

4

Björn
Seder
holm

Bjørn meddeler pr. mail følgende til prosjektgruppen:
…."Ellers ønsker jeg en dreining bort fra at vi kun rapporterer
på hva som er gjort så langt, til mer faglige diskusjoner og
erfaringsutveksling – vi sitter med de samme utfordringene,
og det er lite vits i å oppfinne hjulet på nytt. Forhåpentligvis
kan vi enten dele, eller skape, kunnskap som hjelper oss alle
til å bli bedre".
Tas til orientering
7

Status for arbeid i
ad hoc-grupper

● Skibekken/Finstadbekken – utbedring/sikring:
Anita redegjorde for aktivitetene siden siste møte i
prosjektgruppen. Tiltaksgjennomføring i/ved bekken startes
opp nå, i tett dialog med landbrukskontoret.
Det ble fremmet forslag om at Østlandets blad inviteres til
bekken når tiltakene er gjennomført.

AB/
LMJ

Tas til orientering
● Kunnskapsformidling om vegetasjonspleie av kantsoner
langs vassdrag: Innendørs fagsamling 15.03.2018 med litt
lite oppmøte. På befaringen langs
Skuterudbekken/Grytelandsbekken 29. mai var det derimot
veldig bra oppmøte, over 30 stk. Vellykket befaring.
En veileder om vegetasjonspleie av kantsoner langs
vassdrag i jordbruksområder er under utarbeidelse. Møte
med NIBIO om veilederen 14.06.2018.

AB/
LMJ

Tas til orientering
● Septik fra fritidsbåter – forbud mot utslipp:
Kommunene redegjorde for status for politisk behandling.
Frogn og Nesodden har hatt felles høring av forskriften.
Reidun redegjorde for høringsinnspill mottatt på Nesodden,
udelt positive kommentarer.
Etter avtale med Trine Christensen vil saken behandles i
kommunestyret i Ås etter sommeren.
I Oppegård tas det sikte på å få saken behandlet i løpet av
høsten/vinteren. En jurist i kommunen har synspunkter på
forskriften.
Det var enighet om at PURA kan gå i dialog med marinaene
på Nesset om etablering og drift av et mottaksanlegg, og at
det ikke er nødvendig å avvente et samlet politisk vedtak på
forbud mot tømming.
Anita orienterte om at hun var invitert til møte med klima- og
miljøminister Ola Elvestuen 05.09.2018, sammen med blant
andre vannområdet Horten-Larvik, Vestfold fylkeskommune
og Fylkesmannen i Vestfold.

AB

Tas til orientering
8

Møte i
styringsgruppen
25.04.2018

Anita redegjorde fra møtet. Referatet vil bli publisert på
www.pura.no etter godkjenning.
Tas til orientering

5

AB

9

Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

• PURA 10 år. Markering: Fagseminar med middag,
Ingierstrand Bad Restaurant 08.05.2018
Anita takket Pernille, Knut og Lars Martin for bidrag i ad hocgruppen for planlegging og gjennomføring av arrangementet.
Diskusjon i gruppen om erfaringer. Det har kommet udelt
positive tilbakemeldinger om et faglig godt og ellers på alle
måter vellykket arrangement.
Bilder fra dagen sammen med presentasjoner er publisert på
www.pura.no
• PURA på Facebook?
Anita har vært i kontakt med vannområdet Oslo og Indre
Oslofjord Vest. Ingen av vannområdene ønsket å ta en
ledende rolle i opprettelsen av en Facebook-side, og det var
ikke noe sterkt ønske om at en felles side ble opprettet.
PURAs web-side har funksjon for å kontakte vannområdet,
denne funksjonen benyttes med jevne mellomrom av
interessenter. Behov for en seriøs kanal inn til vannområdet
bør med dette være dekket.
Erfaring med useriøse "nett-troll" ifb. båtseptik-sak i april
svekker troen på at Facebook kan være en nyttig
informasjonskanal.

AB
PS
KB
LMJ

AB

Diskusjon i gruppen om hva gevinsten av en egen
Facebook-side vil være.
Vedtak: PURA etablerer ikke egen Facebook-side på det
nåværende tidspunkt. Dette meldes styringsgruppen.
8

Runde rundt
bordet

Effektivt, spennende temaer, konkret, vi har en god evne til å
være effektive, nyttig, god og nyttig informasjon.

alle

9

Neste møte

Onsdag 26.09.2018.

alle

Ekstra sak

Utslipp av avløp fra Kolben til Kolbotnvann:
Utslippet ble oppdaget og utbedret høsten 2017. Østlandets
blad har nå fått kjennskap til saken og mener den har vært
dysset ned. PURA ble 19.06.2018 kontaktet av journalist i
Østlandets blad.
PURA må varsles når slike hendelser oppstår.

SB

6

alle

