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
Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - OU
Anette Bjerke, Ås kommune – ANB
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd.
– HH
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune - EF

Forfall:

Heidi Kristensen for Terje Laskemoen, Oslo kommune – HK
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Ola R. Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Lille sal, Ås kulturhus

Møtetid:

14.10.2021 kl. 09:00 – 11:30

Neste møte:

Fredag 10.12.2021 kl. 9:00 – 12:30 i Store salong, Ås kulturhus

Referent:

Reidun Isachsen

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

1

Tema

Vedtak / oppfølging

Godkjenning av
referat fra møtet
10.06.2021

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

1

Ansv
AB

2

Vannområdets
organisasjon

Endringer i gruppene:
Styringsgruppen:
Ås kommune: Trine Christensen har gått av med pensjon, ny
kommunedirektør i Ås og leder av PURAs styringsgruppe er
Tom-Arne Tørfoss.

AB

Ekstra endring etter utsending av agenda:
Temagruppe Landbruk:
Nordre Follo kommune: Reidar Haugen har gått av med
pensjon. Anita kontakter kommunen for etterfølger.
Tas til orientering
3

Økonomi

• Søknad fra PURA til vannregionmyndigheten, VRM, om planog prosessmidler 2021
Anita viste retningslinjene fra VRM av 14.09.2021 for søknad
om midler.
Det ble presentert et forslag på seks aktiviteter som kandidater
i en søknad:
• Utarbeidelse av strategihåndbok/PURA-seminar
01.12.2021 (kr. 210.000)
• Utarbeidelse av skjøtselsplan for Skibekken (kr.
165.000)
• Utarbeidelse av skjøtselsplan for
Skuterudbekken/Grytelandsbekken (kr. 150.000)
• Kartlegging av behov for erosjonssikring langs
Storgrava (kr. 60.000)
• Utarbeidelse av infotavle ved båtseptikmottaket på
Nesset (kr. 65.000)
• Oppdatering av infotavle ved gang- og sykkelsti mellom
Holstad og Ski (kr. 10.000)

AB

Gruppen hadde noen spørsmål som ble besvart
og ga sitt bifall til at de seks aktivitetene skulle inngå i
søknaden fra PURA.
Vedtak: PURA søker om midler til aktivitetene som ble
presentert på møtet. Totalt søkes det om kr. 660.000.
• Fra VRM: Ny fordelingsnøkkel for statlige midler til
vannområdene – utfall av politisk behandling
Anita og Estrella orienterte.
Fordelingsnøkkelen for tildeling av statlige midler ble vedtatt av
politisk utvalg for vannregionen 08.09.2021. Vedtak:
Fordelingsnøkkelen til vannområdene fastsettes med en
sammensetning av to typer beløp:
- et grunnbeløp som fordeles på to arealgrupper (de aller
største VO får et høyere grunnbeløp)
- et beløp som fordeles på vannområdeleders stillingsprosent.
Av de totale midlene VRM mottar benyttes ¼ på grunnbeløp og
¾ på stilling.
Med de bevilgede statlige midlene i 2021 betyr dette at PURA
får kr. 5.551 mer i statlige midler, kr. 237.809 pr. år.
Tas til orientering

2

AB
EF

4

Regional vannforvaltningsplan
med regionalt
tiltaksprogram
2022-2027 –
status

Estrella og Anita redegjorde for status for regional
vannforvaltningsplan med tiltaksprogram:
- vannregionutvalget godkjente dokumentene i møte
24.09.2021. Alle høringsinnspill samles og kategoriseres og
sendes Miljødirektoratet.
- nå: Renskriving av dokumentene, korrekte figurer og tabeller
tas inn.
- behandling i fylkesrådet 28.10.2021
- politisk behandling og vedtak i fylkeskommunene før jul
- oversendelse til Miljødirektoratet innen 31.12.2021,
direktoratene behandler så dokumentene
- oversendelse til Klima- og miljødepartementet innen
28.02.2022
- endelig departementsgodkjenning første halvdel av 2022,
deretter rapportering til EFTAs overvåkingsorgan ESA

EF
AB

(EFTA=European Free Trade Association, ESA=EFTA Surveillance
Authority).

Helhetlig plan for Oslofjorden er hensyntatt både ved at ekstra
tiltak legges inn i Vann-nett ved Statsforvalteren, samt at det i
teksten i plandokumentene er tatt inn stoff om Oslofjordplanen.
Tas til orientering
5

Årsrapporter for - kortversjon årsrapport – sendt vårt designbyrå for lay-out og
PURA 2022 og
design. Publiseres på www.pura.no når den er klar.
strategihåndboka
- langversjon årsrapport: Publisert på www.pura.no i
– status
september. En ny måte å fremstille resultatene på. Bakteppe:
Klimaets påvirkning på vannkvalitet, planteplanktonets utvikling
gjennom året, hva disse er avhengige av i tillegg til fosfor. Vår
nye mal for langversjon årsrapport gir kun info om forholdene
inneværende år. Skal man vite mer må man gå til
trendrapportene:

AB
alle

- trendrapport for Årungen- og Gjersjøvassdraget: Har vært på
intern kvalitetssjekk hos Norconsult, endelig versjon sendes
oss med det aller første
- trendrapport for Bunnefjorden-vassdraget – frist 1. november
- strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunene – innsats
der det trengs mest: Arbeid i ad hoc-gruppen med flere møter
med Norconsult – endelig versjon sendes oss innen 20.
oktober.
Strategihåndboka skal lanseres på PURA-seminaret 1.
desember.
Tas til orientering
6

Øvrig nytt fra
vannregionmyndigheten

Estrella redegjorde for aktiviteter under sak 4.
Dette utgjør aktivitetene hos vannregionmyndigheten akkurat
nå.
Tas til orientering

3

EF

7

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: 28.09.2021.
Neste møte på nyåret, avtales senere.
Temaer på siste møte:
- Skjøtselsplan for Skibekken: Status for planen (egen sak på
dette møtet, sak 8)
- Skuterudbekken/Grytelandsbekken, erosjonssikring: Status
for prosjektet (egen sak på dette møtet, sak 8)
- Handlingsplan for landbrukstiltak i PURA 2021-2022:
Gjennomgang og oppdatering av planen. Nytt prosjekt:
Erosjonssikring av Storgrava. Grunneiere/brukere og Frogn
kommune inviteres til et oppstartsmøte på nyåret. Planlegger
befaring i høst.
- SMIL og RMP: Noen færre søknader til SMIL-tilskudd.
Hovedfokus er hydrotekniske tiltak. Viktig å få informert godt
om ordningen. Nytt i RMP-ordningen i år er at man kan søke
om tilskudd til klimarådgivning.
- Høring – forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og
Viken: Felles uttalelse fra PURA (etter behandling i
temagruppen) og Landbrukskontoret sendt.
- Nye erosjonsrisikokart lansert fra NIBIO i januar 2021
- Miljødagene i regi av Statsforvalteren 07.09.2021:
Landbrukskontoret hadde ansvaret for en bolk der blant annet
Skibekken inngikk, informasjon om erosjonssikringen og
befaring langs bekken. I tillegg: Info om drift på Kjølstad gård
ved eier.
Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi
KB redegjorde.
Siste møte: 11.10.2021
Neste møte: 07.12.2021
Temaer på siste møte:
- Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt
friluftsliv: Kort redegjørelse for planen. Miljødirektoratet har
ansvarliggjort mange sektorer som skal fylle ut tiltakskort med
informasjon om hvordan hver enkelt sektor jobber med tiltak.
Dette er et godt verktøy for å intensivere
tiltaksgjennomføringen for fjorden.
- PURA-seminar 01.12.2021: Informasjon om opplegget for
dagen (egen sak på dette møtet, sak 9)
- Årsrapporter for vannkvalitetsovervåkingen 2020: Status for
lang- og en kortversjon samt trendrapportene (egen sak på
dette møtet, sak 5).
- Strategihåndbok for prioritering av tiltak: Status for håndboka
(egen sak på dette møtet, sak 5)
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KB

- Utfiske i Østensjøvann: Status (egen sak på dette møtet, sak
8)
- Utvidet overvåking i
Skuterudbekken/Grytelandsbekken/Rustadbekken: Planer for
gjennomføring av overvåkingen (egen sak på dette møtet, sak
8)
- Skjøtselsplan for Skibekken: Status (egen sak på dette møtet,
sak 8)
- Mottaksanlegg for båtseptik på Nesset: Status for
utarbeidelse av informasjonsskilt ved samarbeid
PURA/Fagrådet. Anita viste utkast til skilt.
- Fagrådet:
☼ NIVAs fjordmodell: Evaluert av to aktører: COWI og DHI
(Dansk Hydraulisk Institutt). Resultatet skal styrebehandles før
det tas opp med Miljødirektoratet og videre arbeid med en ev.
ny/revidert fjordmodell skal starte.
☼ Sedimentundersøkelsen i indre Oslofjord: Trinn 3
risikovurdering: Markedsundersøkelse på pris går nå ut til
aktuelle leverandører.
☼ Flytting av fergeterminal for utenlandsferger i Oslo. Fagrådet
uttaler seg til rapport fra Plan- og bygningsetaten/Oslo Havn
KF.
Tas til orientering
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
Anita redegjorde for Line.
Siste møte: 12.10.2021
Neste møte: 25.01.2022

Line
Lid
Brække

Gruppen fungerer bra i utveksling av erfaringer og læring av
hverandre.
Temaer på siste møte:
- PURA-seminar 01.12.2021: Informasjon om opplegget for
dagen (egen sak på dette møtet, sak 9)
- Tilførselsdata – rapportering for 2020: Informasjon om de
siste suppleringene i rapporteringssystemet og den kommende
rapporteringen. Frist for denne: 25.02.2022.
- 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
Tas til orientering
8

Status for
prosjekter i
temagruppene

Utfiske i Østensjøvann
- Overvåkingsprogram etter 1. års utfiske gjennomført i uke 36:
Prøvefiske, ekkoloddkjøring, vannprøver, analyse av
dyreplankton.
Thrond Haugen inviteres til neste møte i temagruppe

5

AB
KB

Biologi/limnologi 07.12.2021 for en statusredegjørelse for
prosjektet.
Tas til orientering
Skjøtselsplan for Skibekken
- Norconsult redegjorde for status for planen i møte i
temagruppe Landbruk 28.09.2021. Frist for levering av et 1.
utkast: 1. november
- Statsforvalteren vil gjerne involveres før forslag til
skjøtselsplan sendes grunneiere og brukere for kommentarer.
Anita innkaller til et Teams-møte etter at Norconsult har levert
sitt første utkast. Deltakere: Statsforvalteren (miljø og
landbruk), Landbrukskontoret, Norconsult, Knut og Anita.

LMJ
AB
KB

Tas til orientering
Skuterudbekken/Grytelandsbekken – utvidet overvåking etter
erosjonsreduserende tiltak
Ønskelig med et overvåkingsprogram over ett år i 2022, ala det
vi rigget for Skibekken. Det er søkt om midler for dette hos
Statsforvalteren samt VRM (ref. sak 3). Også aktuelt å be Ås
kommune om midler, ala spleiselaget for utvidet overvåking i
Skibekken 2020.
Eksisterende vanndata: Data fra JOVA-feltet (NIBIO) samt fra
årlig overvåking som gjøres ifm. ny trase E18 (NIBIO/Faun).

AB
KB

Tas til orientering
9

Kommunikasjon/ • PURA-seminar 01.12.2021: Opplegg og gjennomføring
seminarer/
Anita orienterte om planene for seminaret og skisserte en
workshops
agenda. To hovedsaker: Lansering av strategihåndboka og
oppfølging av helhetlig plan for Oslofjorden med tiltak.
En ad hoc-gruppe (temagruppelederne + Anita) har sitt første
planleggingsmøte 19.10.2021. Innspill til agenda ble gitt fra
møtedeltakerne.
Disse inviteres: Hele PURAs organisasjon (styringsgruppe,
prosjektgruppe, temagruppene), kommunepolitikere,
miljøvernorganisasjoner, lokale lag og foreninger m.fl.
Deltakerne i prosjektgruppen ble oppfordret til å delta.

AB
KB
LMJ
Line
Lid
Brække

alle

Tas til orientering
• Fagtreff Norsk vannforening 15.11.2021: "Utfordringer med
avløp fra mobile turister"
Anita holder innlegg om våre erfaringer med innføring av
forbud mot tømming av båtseptik fra fritidsbåter og etablering
av mottaksanlegg (ble uteglemt på møtet, men tas inn i
referatet).

AB

Tas til orientering
10 Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

Godt regissert møte, godt forberedt, lærer mye, gode
diskusjoner, god orientering, ryddig, effektivt, strukturert, godt
forum for å bli oppdatert, har godt utbytte av å delta både
personlig og jobbrelatert, nyttig med konkrete tips, fint å møtes
fysisk igjen.

alle

11 Neste møte

Uke 49/2021: Fredag 10.12.2021, i Store salong, Ås kulturhus.

alle
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