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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB, møteleder
Knut Bjørnskau, Nordre Follo kommune – KB
Reidun Isachsen, Nesodden kommune - RI
Anette Bjerke, Ås kommune – ANB
Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - OU
Heidi Kristensen for Terje Laskemoen, Oslo kommune – HK
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd.
– HH
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune - EF

Forfall:

Sven Sandodden, Statens vegvesen – SS

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Teams-møte

Møtetid:

18.03.2021 kl. 09:00 – 11:15

Neste møte:

Torsdag 10.06.2021 kl. 9:00 – 12:30 på Teams, alt. Ås kulturhus,
Store salong

Referent:

Håvard Hornnæs

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

1

Tema

Vedtak / oppfølging

Godkjenning av
referat fra møtet
17.12.2020

En liten korrigering var gjort i sak 3, siste prikkpunkt.
Vedtak: Referatet godkjennes og legges ut på web-siden.

1

Ansv
AB

2

Vannområdets
organisasjon

Endringer i gruppene:

AB

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
- Ås kommune: Karoline Dahl Myrstad går ut i fødselspermisjon
i april, vikar i hennes fravær blir fagkoordinator Linda Beate
Øye, kommunalteknisk enhet.
Tas til orientering

3

Økonomi

• Søknad fra PURA til Miljødirektoratet om lokale
vannmiljøtiltak – generell vannforvaltning
Det er søkt om midler for:
- utfiske i Østensjøvann – kr. 150.000
- erosjonssikring av Storgrava – kr. 300.000

AB

Tas til orientering
• Søknad fra PURA til Miljødirektoratet via
vannregionmyndigheten om fagmidler
Det er søkt om midler for:
- utfiske i Østensjøvann – kr. 150.000
- erosjonssikring av Storgrava – kr. 300.000
Tas til orientering
4

Vedtak i
kommunestyret i
Ås 16.09.2020:
Evalueringer –
videre prosess

Etter innspill fra Trine Christensen er det utarbeidet et notat
som skal utgjøre saksdokumentet i referatsak til
kommunestyret. Notatet var sendt prosjektgruppen som
saksdokument til dagens møte og ble gjennomgått på møtet.
Planlagt fremlagt for kommunestyret 24.03.2021.

AB

Tas til orientering
5

Høring av
regional vannforvaltningsplan
og regionalt
tiltaksprogram
2022-2027 –
felles
saksfremstilling
for PURAs
eierkommuner

Forslag til samlet saksfremstilling fra PURA var sendt
prosjektgruppen som saksdokument til dagens møte. Her kan
kommunene hente ut tekst og figurer og supplere med eget
materiale for utarbeidelse av en "skreddersydd" fremstilling for
politikerne i hver enkelt kommune.
Det ble tatt en runde der kommunene kom med synspunkter.
Morsa har også sendt et dokument til de av PURAs
eierkommuner som har arealer i deres vannområde. Diskusjon
på hvordan kommunene legger frem sakene; som en eller to
saker. Det ble oppfordret til at kommunene gikk i dialog med
hverandre for en best mulig presentasjon av saken for sine
politikere.

AB

Tas til orientering
6

Øvrig nytt fra
vannregionmyndigheten

EF redegjorde.
● Det arrangeres i løpet av våren flere tematiske webinarer i
samarbeid med vannregion Vestfold og Telemark. Datoer,
påmeldingsinfo og program ligger på www.vannportalen.no
Det er arrangert to høringsmøter:
- møte om forslag til regionale vannforvaltningsplaner:

Høringsmøte om forslag til vannforvaltningsplaner
(vannportalen.no)
- møte om vann i plan: Høringsmøte: Vann i plan

(vannportalen.no)
2

EF

● VRM utarbeider nå en politisk sak om fordelingsnøkkel for
fordeling av midler til vannområdene
● Fylkeskommunen vil komme med en beslutning på om det
skal settes av egne midler til fordeling i vannområdene i 2021.
Tas til orientering
7

Temagruppene

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

Temagruppe Landbruk.
LMJ redegjorde.

LMJ

Siste møte: 29.01.2021
Temaer på møtet:
- orientering ved Marianne Bechmann, NIBIO, om rapporten
"Jordarbeiding – effekt på jord- og fosfortap". Jordarbeiding har
en klar effekt på jordtap og tap av næringsstoffer, spesielt i
perioder med mye nedbør.
- orientering ved Anne-Grete Buseth Blankenberg, NIBIO, om
internasjonalt prosjekt OPTAIN der PURA og LMJ skal delta i
en brukergruppe
- handlingsplan for landbrukstiltak i PURA – gjennomgang og
oppdatering av planen, blant annet med nytt prosjekt
erosjonssikring av Storgrava
- nye tiltaksstrategier for SMIL-midler – politisk behandling i
kommunene. I områdene under marin grense er det
erosjonshindrende og hydrotekniske tiltak som skal prioriteres.
- status for RMP – regionale miljøtilskudd – erfaringer fra
søknadsomgangen 2020. Reduksjon i satsene. Oppslutning
om endret jordarbeiding/direktesåing er stabil i Follo og ligger
på 30-40% av åkerarealet.
- Det er søkt om midler til miljørådgiving på foretaksnivå, - det
tilbys nå igjen miljørådgiving for bønder i PURA, etter at andre
områder har vært prioritert i en periode.
- SMIL-midler for 2021: En reduksjon av potten fra
Landbruksdirektoratet fra 3 til 2 mill.
- NIBIO-prosjekt: Økt oppslutning om fangdammer som
rensetiltak i jordbruket. PURA og LMJ deltar, LMJ deltok på
oppstartsmøte i uke 10.
- innspill fra PURA til jordbruksforhandlingene 2021 –
oppfordring til en betydelig økning i RMP-midlene fra
Statsforvalteren i Oslo og Viken til jordbruksnæringen.
Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi
KB redegjorde.
Siste møte: 24.08.2020
Neste møte: 08.04.2021
Temaer på neste møte:
- årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen 2020: Statusmøte
med Norconsult gjennomført i februar
- NIVA har ikke registrert vanndata for alle vannforekomster i
Vannmiljø 2012-2019, slik avtalen har vært. De går nå
igjennom alle data for PURA og legger inn det som mangler.

3

KB

- leirpåvirkningens effekt på tilstandsvurdering/klassifisering i
vårt vannområde
- utfiske Østensjøvann – status. NMBU har sendt de
nødvendige søknadene til Statsforvalteren. Befaring med
grunneierne planlegges. Utfiske starter i april/mai.
- utsatt workshop for temagruppene KOS og Biologi/limnologi
samt leder av temagruppe Landbruk – gjennomføres før
sommeren, enten fysisk eller via Teams
- Fagrådet: NGI har gjennomført trinn 1 og 2 etter veiledning
M-409. Trinn 3, en lokal forankret risikovurdering, planlegges
nå gjennomført i fire områder, deriblant område sør for
Malmøya. Samarbeid med Miljødirektoratet om hvordan
resultatene skal formidles.
- ekstra sak: Ny Østre linje og hensetting sør for Ski: Det
savnes involvering av vannområdet og vannforvaltningen i
Nordre Follo. Tas opp med leder i Nordre Follo – kommunen
må legge press på Bane NOR.

KB

Tas til orientering
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
AB redegjorde for Line.
Siste møte: 19.01.2021
Neste møte: 01.06.2021

Line
Lid
Brække

Temaer på siste møte:
- rapportering av tilførselsdata fra kommunalt ledningsnett,
spredt bebyggelse og tette flater 2020 – noen justeringer i
rapporteringsskjemaene er gjennomført i dialog med
Norconsult
Runde rundt bordet på følgende tema:
- utbedringer/arbeider og tilsyn innen spredt bebyggelse
2020, linket opp mot kommunenes plandokumenter
- utbedringer/arbeider på kommunalt ledningsnett 2020 –
linket opp mot kommunenes plandokumenter
- overvann
- viktige hendelser som vil kunne ha betydning for
vannkvaliteten i vassdragene
- utsatt workshop for temagruppene KOS og Biologi/limnologi
samt leder av temagruppe Landbruk
Tas til orientering
8

Status for
prosjekter i
temagruppene

Skuterudbekken/Grytelandsbekken – erosjonsreduserende
tiltak
AB og LMJ redegjorde. Arbeidet i og langs bekken er nå
avsluttet. LMJ har hatt dialog med landbruksentreprenørene
under arbeidet.
En befaring vil bli holdt i løpet av våren. Prosjektgruppen
inviteres.
Ås kommune har sendt ut brev til grunneiere i
kvikkleireområder i kommunen der det henstilles til at de søker
kommunen før gravearbeider igangsettes. Krav om
geotekniske undersøkelser. Grunneiere i området
Skuterudbekken/Grytelandsbekken er ikke tilskrevet.
Tas til orientering

4

LMJ/
AB

Utvidet overvåking i Skibekken – kort om resultatene
AB og KB redegjorde. Rapport er ferdigstilt. Denne sendes
prosjektgruppen. Kort om resultatene:
- økologisk tilstand varierer mellom moderat og dårlig på de fire
prøvepunktene
- høyt innhold av bakterier, markant forurensing i den urbane
delen
- MEN: Mengde suspendert stoff reduseres fra stasjonen før
jordbruksområdene ned til Østensjøvann. Det ser ut som at de
erosjonsreduserende tiltakene virker!
En oppdatering av data i Vann-nett for nedslagsfeltet til
Skibekken gjøres ved et samarbeid mellom HH og AB
Tas til orientering
Skjøtselsplan for Skibekken
Tilbudsinnbydelse sendt to aktuelle utøvere. Oppdraget består
i å utarbeide en skjøtselsplan som beskriver hvordan de
erosjonsreduserende tiltakene fra 2017-2019 skal følges opp
ved tre aktiviteter: Skjøtsel av vegetasjon, reparere
sikringstiltak som har rast ut/må suppleres og fjerning av
sedimenter i tersklene. Frist for innlevering av tilbud:
19.03.2021. Tilbud vurderes av AB, LMJ, KB.
HH presiserte at SF bør involveres for å se på skjøtselsplanen
ift. vannressurslovens § 11 – kantsoner.

AB,
KB

HH,
AB

AB,
LMJ,
KB

HH

Tas til orientering
9

Kommunikasjon/ • Nasjonal vannmiljøkonferanse 27. – 28.04.2021 (nettbasert):
seminarer/
Innlegg fra PURA-kommune etter bestilling fra
workshops
programkomiteen i Miljødirektoratet. Varaordfører i Nordre
Follo, Hans Martin Enger fra Miljøpartiet De Grønne skal holde
presentasjonen under bolken "Hva gjør sektormyndighetene?"
med tittel "Utfordringer og strategier innen kommunalt avløp sett fra et politisk perspektiv". AB og KB bistår i utarbeidelsen
av presentasjonen.

AB,
KB

Tas til orientering
10 Møte i
styringsgruppen
15.01.2021

AB orienterte fra møtet. Referatet vil bli publisert på
www.pura.no etter godkjenning.

AB

Tas til orientering
11 Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

Utmerket møteledelse, godt forberedt og tydelig møteleder.
Saklig og effektivt møte. Nyttig møte med gode oppdateringer.
Vi er blitt gode på Teams, men fysiske møter savnes!

alle

12 Neste møte

Uke 23/2021: Torsdag 10.06.2021, Teams, alt. Ås kulturhus.

Alle

5

