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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB, møteleder
Reidun Isachsen, Nesodden kommune - RI
Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - OU
Anette Bjerke, Ås kommune – ANB
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:

Ola R. Eide, Statens vegvesen – ORE
Knut Bjørnskau, Nordre Follo kommune – KB

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Teams

Møtetid:

10.12.2021 kl. 09:00 – 11:15

Neste møte:

Fredag 11.03.2022 kl. 09:00 – 12:30 i Store salong, Ås kulturhus, alt.
Teams

Referent:

Odd Henning Unhjem

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

1

Tema

Vedtak / oppfølging

Godkjenning av
referat fra møtet
14.10.2021

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

1

Ansv
AB

2

Vannområdets
organisasjon

Endringer i gruppene:
Temagruppe Biologi/limnologi:
Ås kommune: Kaya Svantesvold erstattes av Øystein Fure
Mæhlum.

AB

Tas til orientering
3

Økonomi

• Økonomiske bidrag fra vannregionmyndigheten
- kr. 237.809: Fordeling av midler fra Miljødirektoratet
- kr. 165.000: Driftsmidler til vannområdet fra fylkeskommunen
- kr. 270.000: Plan- og prosessmidler 2021 (etter søknad)

AB

I tillegg fikk vi tidligere i år kr. 150.000 i fagmidler for utfiske i
Østensjøvann.
Tas til orientering
• Økonomiske bidrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Informasjon om eksakt beløp mottatt fra Statsforvalteren: Kr.
330.000.

HH

Tas til orientering
• Søknad fra PURA til Miljødirektoratet om vannmiljøtiltak –
generell vannforvaltning
På møte i temagruppe Biologi/limnologi 7. desember der
Thrond Haugen deltok ble det bestemt at NMBU ved Thrond
og PURA utarbeider en felles søknad.
Denne vil styrkes ift. tidligere søknader ved:
- vi søker midler sammen med NMBU
- første års utfiske er gjennomført – erfaringer og kunnskap i
form av en rapport legges ved søknaden
PURAs klage er behandlet både i Miljødirektoratet og Klimaog miljødepartementet. Prosjektgruppen har fått tilsendt begge
avslagene.
I felles søknad med NMBU vil vi prøve å besvare de
argumentene Miljødirektoratet og Klima- og miljødirektoratet
har for avslaget.
Tas til orientering
• Revidert budsjett for PURA 2021
Anita redegjorde for revidert budsjett for PURA 2021. Håvard
stilte et spørsmål vedr. bruk av midler fra Statsforvalteren til
tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking. Håvard og Anita hadde
en oppklaring vedr. dette i etterkant av møtet. Eierkommunene
i PURA faktureres av konsulentfirma (utøver) for den
tiltaksorienterte overvåkingen i vannområdet. Hvert år
overføres midlene som PURA får fra Statsforvalteren til
eierkommunene, basert på en fordelingsnøkkel der antall
prøvetakingsstasjoner i hver enkelt kommune ligger til grunn.
Etter denne avklaringen hadde ikke Håvard ytterligere
kommentarer til revidert budsjett.
Vedtak: Revidert budsjett for PURA 2021 godkjennes og
legges frem for styringsgruppen.

2

AB

• Budsjett for PURA 2022
Anita redegjorde for budsjett for PURA 2022.
Fordelingsnøkkelen for bidrag fra eierkommunene er justert for
økning i befolkningstall, totalt bidrag har økt med ca. 60.000.
Det var ingen kommentarer til budsjettet.
Vedtak: Budsjett for PURA 2022 godkjennes og legges frem
for styringsgruppen.
4

Årsrapporter for
PURA 2022 og
strategihåndboka
– status

Anita redegjorde status for:
- kortversjon årsrapport
- trendrapport for Årungen- og Gjersjøvassdraget
- trendrapport for Bunnefjorden-vassdraget
- "Strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunene – innsats
der det trengs mest".
Kortversjonen av årsrapporten ble publisert på hjemmesiden i
oktober.
Trendrapportene er mottatt i et første utkast. Et møte vil
avholdes med Norconsult på nyåret. Fra PURA deltar Grethe
Arnestad, Knut Bjørnskau, Line Lid Brække og Anita. Her vil
våre innspill bli gitt. Endelige versjoner av trendrapportene vil
sendes PURAs organisasjon og publiseres på hjemmesiden.
Strategihåndboka ble grundig gjennomgått og diskutert på
PURA-seminaret 01.12.2021. Det har kommet innspill om at
tiltak i landbruket må fremheves tydeligere som viktig i PURA.
Dette tas inn i revidert versjon av håndboka. Revidert versjon
av strategihåndboka sendes PURAs organisasjon og
publiseres på hjemmesiden.
KOS-gruppen vil få en viktig rolle i kommunenes videre bruk av
håndboka.

AB

KB

AB

Tas til orientering
5

Kommunenes
utfylling av
tiltakskort fra
Miljødirektoratet
- status

Kommunene redegjorde for sine erfaringer med utfylling av
tiltakskort. Stort sett hadde dette gått bra og kommunene
venter nå på tilbakemelding fra Miljødirektoratet.
Frogn kommune: Kortene ble fordelt fra enhetsleder.
Nesodden kommune: En arbeidsgruppe med deltakere fra de
berørte avdelinger fylte ut kortene. Mener at kortene er
oversiktlige.
Ås kommune: Kortene ble fordelt av plansjef til ledere og
mellomledere. ANB: Det er kun gjort grove anslag på budsjett
og kostnader. Har vist til PURAs strategihåndbok i sin utfylling.
LMJ: Landbrukskontoret har fylt ut kortet for sitt
ansvarsområde.
Nordre Follo kommune: Anita redegjorde for Knut: Utfyllingen
har gått bra, fikk blant annet inn viktige tiltak innen avløp i
spredt bebyggelse i Bunnefjordens nedslagsfelt.
Statsforvalteren skal bistå Miljødirektoratet i den videre
oppfølging av tiltakskortene.

OHU
RI
ANB
KB

HH

Tas til orientering
6

Øvrig nytt fra
vannregionmyndigheten

Estrella redegjorde:
- regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram vedtatt i
fylkestinget
- utbetaler nå midler til vannområdene (ref. sak 3)
- samling i vannområdeforum på Jevnaker 25. og 26. nov.

3

EF

- pilotprosjekt med NIBIO om naturbaserte løsninger for
erosjonssikring i løsmasseavsetninger.
Kunnskapsoppsummering og senere uttesting, for å etablere
"Best Available Techniques (BAT)". Vannområder deltar som
"stakeholders".
Tas til orientering
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 i januar, avtales i disse dager.
Går av med pensjon 1. februar. Dårlig bemanning på
Landbrukskontoret for tiden, vil holde tak i noen saker som
saksbehandler i februar.
Erosjonssikring av Storgrava blir et viktig satsningsområde.
Møte med Frogn kommune og grunneiere på nyåret.
Status for SMIL- og RMP-midler: Landbrukskontoret har for
første gang på lenge måttet sende tilbake ubenyttede SMILmidler til Statsforvalteren pga. færre søknader enn vanlig.
Kontroller ifm. RMP-midler er gjennomført.
Understreket at god informasjon om midler og gjennomføring
av tiltak v/miljørådgivning er avgjørende for god oppslutning i
næringen.
Håvard informerte om at det kom inn et stort antall
høringsuttalelser til forskrift om regionale miljøkrav for Oslo og
Viken. Innspill vil bli tatt inn, og forskriften kommer på ny høring
på nyåret.
Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi
KB redegjorde.
Siste møte: 07.12.2021
Neste møte: 15.02.2022
Temaer på siste møte:
- Trendrapportene for Årungen- og Gjersjøvassdraget og
Bunnefjorden-vassdraget: Redegjørelse for status. Egen sak
på dette møtet, sak 4.
- Erfaringer fra PURA-seminar 01.12.2021, strategihåndboka
og helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden: Erfaring etter
gjennomføringen og presentasjon av håndbok og tiltaksplan.
Egne saker på dette møtet, sak 4 og 9.
- Statlig støtte til PURA i 2021. Egen sak på dette møtet, sak 3.
- Skjøtselsplan for Skibekken: Status. Egen sak på dette møtet,
sak 8.
- Utvidet overvåking i
Skuterudbekken/Grytelandsbekken/Rustadbekken: Avklaring

4

KB

ifm. bruk av midler fra Statsforvalteren. Disse midlene kan
inngå som en delfinansiering av den utvidede overvåkingen i
bekkene som det legges opp til i 2022.
- bruk av opsjon for fiskeundersøkelse. Det avklares med
Miljødirektoratet når revidert veileder for prøvetaking og
klassifisering av fisk er klar.

AB

- Utfiske i Østensjøvann: Foredrag ved Thrond Haugen med
resultater etter første års utfiske/reguleringsfiske. Egen sak på
dette møtet, sak 8.
- Mottaksanlegg for båtseptik på Nesset: Status for
utarbeidelse av informasjonsskilt ved samarbeid
PURA/Fagrådet. Lay-out klar, skilt vil bli satt opp når telen har
gått til våren.
- rensing av råvann fra Gjersjøen – slambehandling – utslipp
av dekantvann til Kolbotnvann: PURA ga høringsuttalelse til
Statsforvalteren desember 2020. Status i saken: Den er satt på
vent til flere alternativer for dekantvannet er utredet.
- Fagrådet:
☼ NIVAs fjordmodell: Evaluert av to aktører: COWI og DHI
(Dansk Hydraulisk Institutt). Miljødirektoratet involveres i det
videre arbeidet med en ev. ny/revidert fjordmodell.
☼ Sedimentundersøkelsen i indre Oslofjord: Trinn 3
risikovurdering: Markedsundersøkelse og møte med
Miljødirektoratet gjennomført. Kommunene må stå for søknad
om midler, info om dette til kommunene går ut fra Fagrådet.
Tas til orientering
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
Anita redegjorde for Line.
Siste møte: 12.10.2021
Neste møte: 25.01.2022
Det har ikke vært gjennomført møte side siste møte i
prosjektgruppen.

Line
Lid
Brække

Gruppen blir sentral i kommunenes videre bruk av
strategihåndboka. I tillegg vil det på møtet i januar være fokus
på rapportering av tilførselsdata for 2021.
Tas til orientering
8

Status for
prosjekter i
temagruppene

Utfiske i Østensjøvann
Thrond Haugen presenterte de foreløpige resultatet fra første
års prøvefiske og overvåkingsprogram på møte i temagruppe
Biologi/limnologi 07.12.2021. En rapport ferdigstilles og sendes
PURA innen utgangen av 2021. Rapporten sendes
prosjektgruppen.
Kort om foreløpige resultater:
- Liten rekruttering hos mort og brasme i 2021: For tidlig å
tilskrive dette reguleringsfisket, kan ha vært et ugunstig år
- Andelen predatorfisk synes å ha økt, svært gunstig.
- Tre år med prøvefiske, 2012, 2019 og 2021, gir nyttig
informasjon om utvikling i fiskebestanden.

5

AB
KB

Skibekken: Skjøtselsplan. Status
Forslag til rapport mottatt fra Norconsult 04.12.2021. Noen
åpenbare feil og mangler i rapporten, Anita har sendt sine
kommentarer til NC. Videre arbeid:
- vi mottar ny versjon fra NC
- denne versjonen blir tema på et Teams-møte i januar der
følgende deltar: Knut, Lars Martin, Statsforvalteren (Maia
Solberg Økland+Kari Engmark samt Håvard) og Norconsult.
9

Kommunikasjon/ • PURA-seminar 01.12.2021: Erfaring og læringspunkter
seminarer/
Gruppen ga positive tilbakemeldinger på opplegget og
workshops
gjennomføringen av seminaret. For å følge opp kommentar på
seminaret fra ordfører i Ås vil PURA ved Anita og
temagruppelederne invitere seg inn til ordføreren sammen med
styringsgruppens leder Tom-Arne Tørfoss.

AB
LMJ
KB
HH

AB
KB
LMJ
Line
Lid
Brække

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.
Håvard redegjorde for at Statsforvalteren har en rolle i å få
kommunene rundt Oslofjorden til å innføre lokal forskrift for
forbud mot tømming av båtseptik fra fritidsbåter. Dersom dette
ikke vinner frem, vil det bli innført en nasjonal forskrift.

AB

HH

Tas til orientering

10 Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

Vel regissert møte, effektiv møteledelse. Kjempebra møte, er
komfortabel også med digitalt møte, det fungerer bra. Fint
møte, også bra å spare reisetid når det går digitalt. Gir god
oversikt.
Møtet fungerer fint for å få en teams-følelse om hva som skjer i
PURA, gir en god fellesskapsfølelse.
Ryddig og effektivt. Teams gjør det ekstra effektivt.
Men viktig at pausen kommer når den er ført opp i
programmet, og ikke et kvarter senere som i dag!

alle

11 Neste møte

Uke 10/2022: Fredag 11.03.2022, i Store salong, Ås kulturhus,
alt. Teams.

alle
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