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

Knut Bjørnskau, leder av temagruppen
Kaya Svantesvold, Ås kommune.
Øystein Fure Mæhlum, Ås kommune.
Grethe Arnestad, Nordre Follo kommune
Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune
Kjetil Ånesland, Frogn kommune
Toril Giske, VAV, Oslo kommune, til kl. 12
Anita Borge, vannområdeleder PURA

Forfall:

Ola R. Eide, Staten vegvesen
Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret
Lars Blingsmo, Nesodden kommune

Møtegruppe:

Temagruppe Biologi/limnologi

Møtested:

Teams

Møtetid:

11.10.2021 kl. 11:00 – 13:00

Referent:

Øystein Fure Mæhlum

Neste møte:

07.12.2021 kl. 09.30-13.30 på Gamle Tårnhuset restaurant, Kolbotn, inkl. lunsj.

Sak Tema
nr.
Referat fra møte i
1
temagruppen
22.06.2021

2

Helhetlig plan for
Oslofjorden;
Fagseminar 24.08.21
– vannregionmyndigheten og
vannområdenes rolle
– årlig rapportering

Vedtak/oppfølging

Ansv.

Ingen merknader.

Alle

Referatet legges ut på www.pura.no

Anita

Miljødirektoratet har lagt opp et system med tiltakskort
alle
hvor det skal redegjøres for gjennomføringen av tiltak for
helhetlig plan for Oslofjorden.
Statsforvalteren har gitt beskjed til vannområdene om å
hjelpe kommunene så godt de kan med å fylle ut
tiltakskort. Imidlertid er det kommunene selv som sitter på
den nødvendige informasjonen for utfylling av kortene.
Statsforvalterens rolle er sentral, de skal dra mye av
arbeidet.
Kommunene rapporterer allerede via vannområdet inn
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

tiltak ifm. rullering av regional vannforvaltningsplan med
tiltaksprogram. Er det nødvendig med utfylling av
tiltakskort ettersom mye av dataene i denne
rapporteringen er de samme - medfører dobbelt opp med
rapportering for kommunene.
Statsforvalteren skal gå gjennom regional tiltaksprogram
og vurdere om dette er tilstrekkelig ift. ambisjonene i
helhetlig plan for Oslofjorden. Veldig omfattende arbeid.
Bør utslippstillatelsene for ledningsnett spisses i indre
fjord?
Med årlig rapportering internt i kommunene involveres
politikere i større grad slik at initiativet innad i kommunen
for å oppnå tiltaksmålene forhåpentligvis blir større.

3

4

5

6

alle

Seminar 01.12.2021;
Thon hotell i Ski –
utarbeidelse av
program

Anita redegjorde for planlagt innhold på seminaret.
Hovedbolk: Strategihåndboka.
Øvrige tema: Oslofjorden, "fot-i-bakken-tema": Hvor står
vi ved inngangen til en ny planperiode?
En ad hoc-gruppe bestående av temagruppelederne og
Anita skal jobbe med planlegging av seminaret.
Sett av datoen!

alle

Årsrapport 2020;
hovedrapport
ferdig/ligger på
hjemmesiden.
Fremdrift
ferdigstillelse
kortversjon samt
trendrapporter

Anita og Knut redegjorde for status for rapporter i PURA: Anita
Kortversjonen er oversendt Sommerseth Design for layout og design, og publiseres på hjemmesiden om kort tid.
Langversjonen ble publisert på hjemmesiden i september.
Trendrapport for Årungen- og Gjersjøvassdraget er på
kvalitetssjekk hos Norconsult og blir sendt oss snarlig.

Strategihåndbok for
prioritering av tiltak.
Utkast foreligger og
ble gått igjennom i
møte 07.10.21 med
Norconsult.

Endelig versjon oversendes fra Norconsult innen
22.10.2021. Håndboka skal gi kommunene råd om
tiltaksgjennomføring – i hvilke områder i PURA haster det
mest med tiltaksgjennomføring? Hvordan ta disse fakta
inn i kommunenes operative planer?
Tar utgangspunkt i innsjøene og hvilke bekker som har
størst negativ betydning og utvikling over tid. Basert på
tall fra ti år og peker på hvor behov for tiltak er størst.
Tydeliggjør behov for lokale tiltak.

Utfiske i
Østensjøvann –
status

Kostnad kr. 270 000 for første av tre år med utfiske,
NMBU har ansvaret.
Ble gjort etter-undersøkelser av fiskebestand,
dyreplankton og vannkjemi i høst, etter utfisket.

Trendrapport for Bunnefjordenvassdraget har frist 1.
november.
alle

Anita

Egen registrering av fuglebestander. Veldig viktig område
for enkelte arter, fulglelivet må fortsatt ha høyt fokus i det
videre arbeidet med utfiske.

7

Utvidet overvåking
Skuterudbekken

Ås kommune redegjorde for sin problemorienterte
overvåking. De har ingen stasjoner i
Skuterudbekken/Grytelandsbekken. Anita redegjorde for
NIBIOs stasjoner, bl.a. ifm. JOVA-feltet og

2

Øystein
Anita

overvåkingsprogram ifm. utbygging av E18.
Kunnskapen om dette tas med i det videre arbeidet med
utvidet overvåking i bekkene.
Det er mulig å søke Statsforvalteren om midler, dette
gjøres ifm. et skjema vannområdet skal sende inn for
dokumentasjon av behov for midler til tiltaksorientert
overvåking.
8

Skjøtselsplan
Skibekken;
Norconsult – status

Minikonkurranse i vår – skjøtsel av vegetasjon, reparere
utrasinger/supplere med større steiner og fjerne sediment
i tersklene. Norconsult vant konkurransen og utarbeider
skjøtselsplan. Frist for oversendelse av første utkast: 1.
november.
Skjøtselplan bør være regulert mot vannressurslovens
paragraf 11 der regler for kantvegetasjon langs vassdrag
omtales..
Ønske om at planen skal bli anvendelig for de som skal
følge opp - ikke for byråkratisk, slik at søknad om disp.
kan unngås i størst mulig grad.
Før planen sendes grunneiere og brukere for
kommentarer innkalles det til et Teams-møte med
Statsforvalteren (miljø og landbruk), Landbrukskontoret,
Norconsult og Knut. Her presenteres forslag til plan og
Statsforvalteren gir innspill.
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Mottak båtseptik
Bunnefjorden; Skilt
info PURA/Fagrådet

Det meste av tekst og bilder til informasjonstavla er på
plass. Vårt designbyrå er i dialog med aktuell leverandør
av tavla. Håper på montering før det blir frost.
Skal tydeliggjøre Oslofjordens tilstand og hvorfor septik
fra fritidsbåter ikke skal tømmes i sjøen, men leveres ved
mottaket.

Fagrådet
- Evaluering av NIVA
sin fjordmodell;
rapporter fra DHI og
Cowi

Evaluering av fjordmodellen: Forslag om en boksmodell
og en 3D-modell. 3D-modellen beregner sammenheng
mellom flere faktorer. Krever omfattende data for
nøyaktige beregninger. Derfor engasjert to ulike
leverandører for et mer helhetlig bilde. Miljødirektoratet
involveres før videre avgjørelse om videre løp for
modellering av fjorden.

- Risikovurdering
trinn 3 miljøgifter;
markedsundersøkelse før
søknad til
Miljødirektoratet
utformes.
Neste møte
11

Håvard

Anita
Knut

Miljøgifter i sedimenter: En
markedsundersøkelse/prisforespørsel er sendt aktuelle
tilbydere for en trinn 3-risikovurdering. Dette blir grunnlag
for et møte med Miljødirektoratet og videre planlegging av
risikovurderingen.
Rundt juletider, fysisk. Forslag:
Tirsdag 07.12.2021 første prioritet. Gamle Tårnhuset
restaurant i Kolbotn fra morgenen av og avslutte med
lunsj. Anita sjekker med restauranten, Knut sender ut
varsel når dato er klar.
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Alle
Anita
Knut

