PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Til stede på
Teams:

Knut Bjørnskau, Nordre Follo kommune, møteleder
Toril Giske, VAV, Oslo kommune
Grethe Arnestad, Nordre Follo kommune
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune
Kjetil Ånesland, Frogn kommune
Kaya Svantesvold, Ås kommune
Lars Blingsmo, Nesodden kommune
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor (utvalgte saker)
Anita Borge, vannområdeleder PURA
Trond Stabell, Norconsult (NC)

Forfall:

Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken
Sven Sandodden, Statens vegvesen

Møtegruppe:

Temagruppe Biologi/limnologi

Møtested:

Teams

Møtetid:

Mandag 08.04.2021, kl. 12:00 – 14:30.

Referent:
Neste møte:

Kaya Svantesvold
Tirsdag 22.06.2021 kl.12:00 - 15:30

Sak Tema
nr.
1

Vedtak / oppfølging

Ansv.

Referat fra
forrige møte
24.08.2020

Godkjent med korrigeringer og suppleringer fra
Anita, siste versjon gjelder. Legges ut på
www.pura.no

Anita

2

NIVA;
årsrapport 2019
– innleggelse
data i nasjonal
database

Anita redegjorde for mangelfull innleggelse. NIVA
jobber med å rette opp i manglene. Anita purrer
Sigrid Haande og ber om status for registrering
av data.

Anita

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Norconsult;
årsrapporten
for 2020 –
status fra møte
02.02.2021.
Utfordringer
klassifisering
av leirpåvirket
vassdrag

Knut redegjorde for statusmøtet 2. februar.
Referatet var vedlagt innkallingen til dette møtet.
Diskusjonstema: Klassifiseringen er ikke helt i
tråd med veileder – særlig leirpåvirket vassdrag.
Leirpåvirket bekker skal ikke unødvendig
klassifiseres i dårlig/svært dårlig tilstand. Dette
kan medføre urealistisk måloppnåelse og
unødvendige tiltak for å nå målet.
Det diskuteres om veilederen skal være
overstyrende. Det konkluderes med at det skal
utføres en faglig vurdering i tillegg til
klassifisering etter veilederen og at parameteren
TRP må inkluderes.
Håvard har trolig kontakt med MD angående
bruk av TRP, og arbeidet med revisjon er i gang.
Dette bør være ett tema på neste møte, sett at
Håvard kan stille.
I årsrapporten for 2020 belyses
problemstillingen.

Trond
(NC)
Håvard
Anita
Knut

Årsrapporten består av tre deler: en lang-versjon,
en kort-versjon og en versjon som viser
utviklingstrekk over tid – trendrapport.
Ny frister er: Lang-versjon 23. april
Kort-versjon 20. mai
Trendrapport 20. mai
4

5

Prosjekt
Skibekken,
særskilt
vannkvalitetsovervåking –
utkast til
rapport fra
Norconsult

Status
anskaffelse
skjøtselsplan
Skibekken

Knut og Trond redegjorde for rapporten som er
NC
utarbeidet for prosjektet. Det er målt en effekt av
de erosjonsreduserende tiltakene i bekken:
Målingene har vist at tot-P og turbiditet er lavere
ved utløpet til Østensjøvannet, enn oppstrøms,
før de erosjonsreduserende tiltakene ved
barnehagen. Det vurderes tiltak også lenger
oppstøms, ved Finstad. Det er bestemt at
rapporten må inkludere parameteren TRP. Dette
er oversendt tidligere av Grethe i de månedlige
filene. Tidligere utsendt rapport revideres med
parameter TRP.
Anita redegjorde for anskaffelsen. Etter en
Anita
minikonkurranse ble Norconsult tildelt oppdraget.
Skjøtelsplanen er tre-delt: Plan for skjøtsel av
vegetasjon, plan for reparering og supplering av
erosjonsreduserende tiltak og plan for fjerning av
sediment i/ved tersklene.
Estrella foreslo at utplanting av busker kunne
være et gunstig tiltak. Dette tas med videre i
arbeidet med planen.
Målet med skjøtselsplanen av vegetasjon er at
det skal være små tiltak som ikke vil være
2

søknadspliktige. Gjennomføringen av planen
fordrer til at grunneiere og brukere er med på
tiltakene.
Et oppstartsmøte arrangeres på Teams 15. april
med grunneiere, brukere, Nordre Follo
kommune, Follo landbrukskontor, Norconsult og
PURA.
6

Status
gjennomføring
av tiltak i
Skuterudbekken

7

Status utfiske
Østensjøvann

8

Status
workshop;
vurdering av
tilførsler/
vannkvalitet rangering av
bekker/tiltak

9

Lars Martin redegjorde.
To landbruksentreprenører fikk gjennomført alle
planlagte tiltak i vinter, også i sidebekken
Rustadbekken. Arbeidet er nå ferdig, og det er
ikke noe gjenstående som tilsier at det trengs
SMIL-tilskudd. Befaring vil bli gjennomført før
våronna.

Knut
Lars
Martin

Lars
Martin
Anita

Det ble benyttet drone ved Statsforvalterens
gjennomgang av prosjektet i forbindelse med
søknaden fra PURA om tiltaksgjennomføring,
noe som bør vurderes som metode i tilsvarende
prosjekter.
Teams-møte avholdt 21. januar, der grunneierne Anita
ga tilsagn til prosjektet. Befaring 16. april med
grunneieren som blir mest berørt av aktivitetene i
forbindelse med utfiske. Her deltar også
Per-Arne Holt-Seeland (utfisker), Thrond
Haugen, NMBU og Statsforvalteren.

Ny dato for utsatt workshop ble bestemt: Tirsdag
15. juni kl. 0900-1500. Anita sender ut varsel til
temagruppene KOS og Biologi/limnologi, samt
Lars Martin. Program og aktuelle
møtedokumenter sendes før workshop.
Målet med workshop er å gjøre tiltak mer
målrettet, og få opp noen hovedprioriteringer av
tiltak og tiltaksområder. Sluttprodukt: Et
strateginotat ment som et verktøy i kommunenes
planarbeid, for å sikre riktige tiltak fremover.
Det tas en fortløpende vurdering av om
arrangementet må holdes digitalt eller fysisk.
PURA har utarbeidet et forslag til høringsinnspill
Neste
fra kommunene. Kommunenes representanter i
planperiode
vanndirektivet – prosjektgruppen har fått tilsendt dokumentet og
er ansvarlige for å ta det til politisk behandling.
høring;
Dokumentet ble diskutert i prosjektgruppen 18.
saksfremlegg
mars og kommunene ga innspill om hvordan de
som
ville legge fram dokumentet for politisk
kommunene
behandling. Ås kommune har ikke startet denne
kan bruke
prosessen, og ble oppfordret til å gjøre dette

3

NC
Knut
Anita

Anita
Kaya
(Anette
Bjerke)

snarlig. Frist for høringsinnspill til
vannregionmyndigheten er 31. mai.
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Status Fagrådet Forurenset sediment: NGI har gjennomført
Knut
analyse av forurenset sediment i indre Oslofjord. Toril
Femten områder er undersøkt. Det skal nå
gjennomføres en trinn 3-undersøkelse i fire
områder.
MD skal legge inn resultatene i databasen, og
NGI skal lage en popularisert versjon av sine
rapporter.
Det er viktig at riktig informasjon når innbyggerne
mtp. bading mm.
Helse, eiendom, plan m.fl. etater i Oslo er
informert.
NIVAs fjordmodell: Det må utarbeides en
kravspesifikasjon for evaluering av modellen.
Målet er å forbedre modellen med flere
påvirkningsfaktorer – en utviding av modellen.
Det skal avholdes et møte med innkjøper i april,
og det er mulig at en evaluering er på plass
innen oktober.
Problemalge i fjorden: Det er observert en
problemalge, NIVA gjør videre undersøkelser.

11

Eventuelt

Åpning av båtseptikmottaket på Nesset
Utsetter åpningen 3. mai for å unngå samling
(ønskelig å være mer enn 20 stykk på
åpningssermonien). Anita er i dialog med Klimaog miljødepartementet om ny dato. Informasjon
kommer.
Bunndyrsprøvetakning ifm. tiltaksorientert
overvåking
Starter opp nå. Klekking skal ikke ha skjedd
ennå.
Historiske data, registrering i Vannmiljø
Prøvestasjonene er opprettet, men dataene var
ikke registrert sist gang Statsforvalteren
informerte om status.
Neste møte: 22. juni 2021 kl. 12-15.30.
Tema for møtet vil bl.a. være årsrapporten 2020.
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Anita

NC

Håvard

