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
Heidi Kristensen for Terje Laskemoen, Oslo kommune – HK
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd.
– HH
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune - EF

Forfall:

Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - OU
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Ola R. Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Teams-møte

Møtetid:

10.06.2021 kl. 09:00 – 11:40

Neste møte:

Torsdag 14.10.2021 kl. 9:00 – 12:30 i Lille sal, Ås kulturhus, alt. Teams

Referent:

Estrella Fernandez

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

1

Tema

Vedtak / oppfølging

Godkjenning av
referat fra møtet
18.03.2021

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

2

Vannområdets
organisasjon

Endringer i gruppene:
Prosjektgruppen og temagruppe Biologi/limnologi:
Statens vegvesen: Ola Rosing Eide har gått inn igjen i
gruppene for Sven Sandodden.

AB

Ekstra endring etter utsending av agenda:
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
Nordre Follo kommune: Hilde Bergheim Naustdal går ut av
gruppen som ordinært medlem, vil fremover være stedfortreder
for representantene fra Nordre Follo, som nå er 2 stk.
Tas til orientering
3

Økonomi

• Søknad fra PURA til Miljødirektoratet om lokale
vannmiljøtiltak – generell vannforvaltning
Utfall av søknad: Avslag. Klage fra PURA sendt 12.05.2021
med kopi til prosjektgruppen. Intet svar mottatt. Anita purrer.
Tas til orientering
• Søknad fra PURA til Miljødirektoratet via
vannregionmyndigheten om fagmidler
Utfall av søknad: Kr. 150.000 bevilget til utfiske i Østensjøvann.
Tiltaket utfiske i Østensjøvann er nå registrert i Vann-nett.
Tas til orientering
• Fra VRM: Forslag til ny fordelingsnøkkel for statlige midler til
vannområdene
Anita og Estrella orienterte.
Et forslag til fordelingsnøkkel fra vannregionmyndigheten skal
legges frem for politisk utvalg for vannregionen i september.
Vannområdene har fått tre forsendelser med forslag om ny
fordelingsnøkkel for tildeling av midler: 22. april, 4. mai og 3.
juni.
Forslaget fordeler midlene etter 3 kategorier: Grunnbeløp,
areal (2 eller 4 grupper) og stillingsprosent. Etter dialog med
Miljødirektoratet ble det anbefalt å reservere en pott som
kunne brukes av vannområder med spesielle utfordringer.
PURA har sendt en tilbakemelding på forsendelsen av 22. april
(det ble redegjort for denne i møtet), og skal sende en ny
tilbakemelding på forsendelsen av 3. juni. For denne
tilbakemeldingen involveres prosjekt- og styringsgruppen.
Anita gikk igjennom det siste forslaget fra
vannregionmyndigheten og viste konsekvensene for tildelingen
til PURA ved de ulike alternativene.
Diskusjon i gruppen.
Vedtak: PURA utarbeider, basert på diskusjon i gruppen,
forslag til tilbakemelding på 3. juni-forsendelsen fra
vannregionmyndigheten. Denne sendes prosjektgruppen
sammen med alle tre forsendelser fra vannregionmyndigheten,
PURAs tilbakemelding på forsendelsen av 22. april og oversikt
over konsekvens for tildeling til PURA ved de ulike
alternativene. Prosjektgruppen gir tilbakemeldinger på
innholdet. Det gis en relativt kort frist for tilbakemelding siden
også styringsgruppen skal involveres før endelig oversendelse
til vannregionmyndigheten før ferien.
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AB

AB

AB
EF

alle

4

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

Kommunene redegjorde for status. Nordre Follo hadde
samkjørt sin uttalelse med forslag til uttalelse fra Morsa.
Nesodden, Frogn og Nordre Follo hadde sendt inn sine
uttalelser innen fristen. Ås kommune hadde fått utsatt frist og
sendt inn sin uttalelse noen dager etter fristen.
Anita orienterte om at PURAs forslag til uttalelse også var
benyttet som utgangspunkt for Follorådets uttalelse. Anita
deltok i møtet der uttalelsen ble behandlet og orienterte rådet.
Fagrådet for indre Oslofjord benyttet også deler av PURAs
uttalelse som utgangspunkt for sin uttalelse.

KB
AB
OHU
RI

AB

Tas til orientering
5

Øvrig nytt fra
vannregionmyndigheten

Estrella redegjorde.
● Vannregionmyndigheten sitter i en arbeidsgruppe oppnevnt
av Miljødirektoratet med oppgave å revidere
klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2018: "Klassifisering av
miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem
for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver").

EF

● Møte avholdt i vannregion-nettverket
Tas til orientering
6

Temagruppene

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

LMJ

Temagruppe Landbruk.
LMJ redegjorde.
Siste møte: 29.01.2021.
Ingen møter avholdt etter dette, neste møte blir til høsten.
Det har allikevel vært en del aktivitet, se sak 7
(Erosjonsreduserende tiltak i
Skuterudbekken/Grytelandsbekken og skjøtselsplan for
Skibekken)
Orienterte om at PURA hadde involvert temagruppen ved to
uttalelser:
- uttalelse fra vannområdet til Landbruks- og matdepartementet
vedr. jordbruksforhandlingene 2021: Fordeling av RMP-midler
- innspill til Landbruksdirektoratet vedr. ny fordelingsnøkkel for
RMP-midler - felles innspill fra vannområdene Glomma sør,
Øyeren, Morsa, Haldenvassdraget, Leira- Nitelva,
Hurdalsvassdraget/Vorma og PURA.
Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi
KB redegjorde.
Siste møte: 08.04.2021
Neste møte: 22.06.2021
Temaer på siste møte:
- årsrapporter for vannkvalitetsovervåkingen 2020: En
trendrapport, en lang- og en kortversjon er under utarbeidelse.
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KB

- rapport om utvidet overvåking i Skibekken 2020 er snart
ferdigstilt. Positive resultater vedr. partikkeltransport nedover i
Skibekken; denne avtar gjennom landbruksområdene,
antagelig grunnet vellykket erosjonssikring.
- Fagrådet:
☼ Sedimentundersøkelsen i indre Oslofjord: Av de undersøkte
områdene går 4 videre til en trinn 3-undersøkelse. Søknad til
Miljødirektoratet om midler. Et av områdene ligger sør for
Malmøya, i nærheten av grensen til PURA. NGI har laget en
popularisert versjon av sine rapporter.
Det var innslag på Distriktsnyheter Oslo og Viken om
sedimentundersøkelsen.
☼ Kvalitetssikring av NIVAs Oslofjordmodell:
Anskaffelsesprosess sluttført, to aktører er inne, bl.a. en dansk.
☼ Det utarbeides en felles informasjonstavle med PURA ved
båtseptikmottaket ved Nesset.

AB

Se for øvrig sak 7 (Utfiske Østensjøvann og båtseptik).
Tas til orientering
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
Anita redegjorde for Line.
Siste møte: 01.06.2021
Neste møte: 12.10.2021
Uttalelse fra Line etter siste møte:
"Virker som en fin gruppe som er "på" og klare for å dele
kunnskap og interessert i hvordan andre kommuner jobber
med ulike problemstillinger".
Temaer på siste møte:
- utsatt workshop for temagruppene KOS og Biologi/limnologi
samt leder av temagruppe Landbruk
- Runde rundt bordet på følgende tema:
- utbedringer/arbeider og tilsyn innen spredt bebyggelse
2021, linket opp mot kommunenes plandokumenter
- utbedringer/arbeider på kommunalt ledningsnett 2021 –
linket opp mot kommunenes plandokumenter
- overvann
- viktige hendelser som vil kunne ha betydning for
vannkvaliteten i vassdragene
- Henvendelse fra Viken fylkeskommune vedr. sandfang:
Viken fylkeskommune skal kartlegge tømming av sandfang ved
fylkesveiene i Viken. Ønsker en hyppigere drift og kontroll av
sandfangene i kommende driftskontrakter.
PURA skal plukke ut 5-6 vannforekomster der påvirkning fra
fylkesveier er betydelig. PURA avventer en oversikt over hvor
sandfangene ved fylkesveiene er plassert før tilbakemelding
kan gis.
Tas til orientering
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Line
Lid
Brække

7

Status for
prosjekter i
temagruppene

Utfiske i Østensjøvann
- Første års utfiske gjennomført.
- Ca. 1/2 tonn mort og brasme tatt ut, dette utgjør i underkant
av 8 % av den stående biomassen av disse artene i innsjøen.
- Feltrapport mottatt fra NMBU. Denne sendes
prosjektgruppen.
- Positivt: Det ble registrert et betydelig antall predatorfisk
(rovfisk), dette gir oss økt tro på at prosjektet kan bli vellykket.
- Negativt: Rekrutteringen av brasme er økende.
- Bra artikkel i Østlandets blad, - ukens mest leste med nær
4.000 treff.
Diskusjon i gruppen. Statsforvalteren var opptatt av at fuglelivet
ikke måtte forstyrres. Rapporten viser til svært god erfaring
med dette; aktiviteten synes ikke å ha forstyrret fuglene, ingen
fugler ble skadet/drept.
All aktivitet på vannet er loggført av utfisker, som
dokumentasjon.
Neste års utfiske vil gjennomføres på bakgrunn av erfaringer
fra årets utfiske.

AB

Tas til orientering
Skuterudbekken/Grytelandsbekken – erosjonsreduserende
tiltak
Lars Martin redegjorde.
☼ Sluttbefaring 16.04.2021 der Landbrukskontoret,
landbruksentreprenørene (utførere), deler av temagruppe
Landbruk og PURA deltok. Landbrukskontoret har hatt
oppfølgingen av tiltaksgjennomføringen. Solid arbeid.
☼ Kan være behov for et utvidet overvåkningsprogram for å
dokumentere effekt. Mulig å søke midler fra Statsforvalteren.
Tema i neste møte i temagruppe Biologi/limnologi.

LMJ
AB

Tas til orientering
Skjøtselsplan for Skibekken
☼ Norconsult vant mini-konkurransen.
☼ Grunneierne og brukerne involveres i hele prosessen med
utarbeidelse av skjøtselsplan, dette stimulerer til at planen får
god oppslutning.
☼ Oppstartsmøte med grunneiere, brukere, Norconsult, Lars
Martin og Knut på Teams 15. april.
☼ Befaring langs Skibekken med grunneiere, brukere,
Norconsult og Lars Martin 19. mai.
☼ Dette blir en bør-plan, ikke en skal-plan, med anbefalte
tiltak.
☼ Planen vil legge opp til en gjennomgang av bekken med
vurdering av tiltak hvert 5. år.
Håvard minnet om at større tiltak er søknadspliktige iht.
vannressurslovens § 11. Viktig å involvere Statsforvalteren før
planen sluttføres.
Estrella orienterte om at all tiltaksgjennomføring som inkluderer
gravearbeid i bekker/elver er søknadspliktig (Forskrift om
fysiske tiltak i vassdrag).
Tas til orientering

5

AB,
LMJ,
KB

HH

EF

Båtseptik - forskrift om forbud mot utslipp av septik – revidering
av forskrift i Nordre Follo. Bruk av begrepet "kloakk" og juridisk
forankring
Forskrift fra Oppegård kommune ble revidert til å gjelde for
Nordre Follo kommune. Revidert forskrift avviker fra de øvrige
eierkommunenes (Nesodden, Frogn og Ås) ved:
- bruk av begrepet "kloakk" i stedet for båtseptik
- en noe annen hjemling av forbudet i forskriften
Klima- og miljøavdelingen i Nordre Follo har ikke vært involvert
i revidering av forskriften. Diskusjon i prosjektgruppen på
begrepet "kloakk" og hjemling.

AB

Vedtak: PURA sender en henvendelse til Nordre Follo ved
Kjersti Gram Andersen, fagsjef i klima- og miljøavdelingen, der
det vises til Nordre Follo kommunes avvikende forskrift,
diskusjonen i dagens møte, og anmodning om en
tilbakemelding på våre spørsmål.
8

Kommunikasjon/ • Offisiell åpning av mottaksanlegg for båtseptik ved Nesset
seminarer/
21.06.2021 ved klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
workshops
Anita orienterte om opplegget. Invitasjon med program sendes
ut i uke 24. Deltakerne i prosjektgruppen ble oppfordret til å
delta.

AB

alle

Tas til orientering
• Workshop 15.06.2021: "Gjennomføring av tiltak – prioritering
av tiltaksområder". Deltakelse fra temagruppene
Biologi/limnologi og Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse, samt leder av temagruppe Landbruk
Anita og Knut orienterte.
En ad hoc-gruppe bestående av Line fra temagruppe
Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse, Grethe
Arnestad fra Nordre Follo, Knut, Anita og Leif Simonsen +
Trond Stabell fra Norconsult har jobbet frem et opplegg for
dagen.
Invitasjon med program og idegrunnlag for workshopen er
sendt deltakerne. God deltakelse!
☼ Vi setter fokus på hvordan eksisterende data for vannkvalitet
kan gi oss en pekepinn på hvor det er viktigst å sette inn tiltak i
vårt vannområde
☼ Case blir Årungen med tilførselsbekker
☼ Workshopen skal ende opp med et strateginotat som
kommunene kan bruke for å spisse sitt planverktøy for
vannmiljøtiltak

AB
KB

Tas til orientering
Ekstra saker:
• Orientering om PURA for Noragric-studenter 07.06.2021
14 bachelorstudenter som studerer miljø og utvikling har
sommerkurs innen samfunnsfaglig miljøforvaltningsteori. Som
en del av kurset ser de på ulike caser i Ås. En av casene er
Årungen og vannkvalitet. Studentene viste et stort
engasjement for PURAs arbeid.
Tas til orientering
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AB

• PURA-seminar høsten 2021 med tema strategi i PURA for en
mer effektiv målretting av vannmiljøtiltak
Anita lanserte en plan om seminar i november 2021, med
invitasjon av hele prosjektorganisasjonen, politikere,
miljøorganisasjoner mm. Her tar vi arbeidet fra workshopen 15.
juni videre, og informerer om PURAs nye strategi for målretting
av vannmiljøtiltak ved spissing av kommunenes vannfaglige
planer.
Det nedsettes en ad hoc-gruppe for opplegg og gjennomføring
av seminaret etter sommerferien med temagruppelederne og
Anita.
Et forslag til program legges frem på neste møte i
prosjektgruppen til høsten.

AB
KB
LMJ
Line
Lid
Brække

Tas til orientering
• Informasjonstavla ved gang- og sykkelstien mellom Holstad
og Ski fornyes noe ift. tekst og bilder
Oppdatert tekst om erosjonssikring i to bekker, både Skibekken
og Skuterud-/Grytelandsbekken, samt utfiske i Østensjøvann.
Noen nye bilder.

AB

Tas til orientering
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Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

10 Neste møte

Ryddig møteledelse, god regi, spennende diskusjoner, alltid
tips å få, møtet gir god oversikt over det som skjer i PURA, god
gjennomgang, tidsbruk ved diskusjoner må begrenses for at
disse ikke skal ta overhånd, - dette blir gjort ved god styring.
Mye nyttig informasjon som kan tas med tilbake til
kommunene.

alle

Uke 41/2021: Torsdag 14.10.2021, i Lille sal, Ås kulturhus, alt.
Teams dersom smitteverntiltakene fortsetter.

alle
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