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PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede:  Knut Bjørnskau, leder temagruppen 

Anita Borge, vannområdeleder PURA  
Øystein Fure Mæhlum, Ås kommune 
Håvard Hornnæs, Statsforvalteren  
Toril Giske, VAV, Oslo kommune, fra ca. 12.15 
Estrella Fernandez, Fylkeskommunen 
Grethe Arnestad, Nordre Follo kommune 

Forfall: Ola Eide, Statens vegvesen 
Arne Ivar Sletnes, Landbrukskontoret 
Kjetil Ånesland, Frogn kommune 
Lars Blingsmo, Nesodden kommune 
 

Møtegruppe: Temagruppe Biologi/limnologi 
 

Møtested: Virksomhet VA i Nordre Follo kommune, Drømtorp 
Møtetid: Fredag 29.04.2022 kl. 11:30-14:30  

 
Referent: Grethe Arnestad 
Neste møte: Ikke fastsatt per nå 

 
Sak 
nr. 

Tema Vedtak/oppfølging Ansv. 
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Referat fra møte i 
temagruppen 
15.02.2022 
 

Ingen merknader. 
 
Referatet legges ut på www.pura.no 
 

Alle  
 
Anita 
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Årsrapport 
vannovervåking 
2021 - status 

Ad hoc-gruppe (Grethe, Knut, Anita) mottatt utkast 
årsrapport, møte 10.5. med Trond Stabell. Grunnlaget er 
lagt i tidligere versjon, bør derfor ikke ta for mye tid å 
ferdigstille. Årsrapporten vil bli oversendt temagruppa 
etter dette. Mål om ferdigstillelse før sommeren. 

Anita 
Knut 
Grethe 
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Skjøtselsveiledning 
Skibekken; status 
etter møte med 
grunneierne 
29.03.22 

Møte med grunneiere og brukere 29.03.2022. 
Statsforvalteren også til stede. Godt møte med gode 
diskusjoner. Tilbakemelding om tungvinn byråkratisk 
søknadsprosess. FK: reparasjon (f.eks. sette tilbake stein 
som har rast ut uten bruk av nye materiale) kan muligens 

Anita 
Knut 

http://www.pura.no/
http://www.pura.no/
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 kun meldes fra per tlf eller epost. Alt arbeid er i 
utgangspunktet søknadspliktig. Det mest gunstige vil 
være å utarbeide en helhetlig plan for fysiske tiltak i/langs 
hele bekken, på initiativ fra/koordinert av PURA. Aktuelt 
med delfinansiering fra Nordre Follo kommune? 
Vegetasjonspleie kan gjøres på eget initiativ, men vil ikke 
være stort behov med det første. 
Ytterligere steinsetting vil ved behov tas som egen 
søknad. 
Veiledningen vil også oversendes NVE. 
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Utvidet overvåking 
Skuterudbekken; 
status etter befaring 

Oppstart med vannprøvetaking i mars som planlagt. 
Observerte utrasing forårsaket av frost, men dette er 
reparert i ettertid. Trond Stabell prøvetok bunndyr og 
heterotrof begroing i april.  

Øystein 
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Sluttbehandling av 
Nordre Follo 
kommunes 
hovedplan for VA 
og vannmiljø.  
Status etter høring 
 
 

Ferdigskrevet 2. gangs behandling av hovedplanen i dag 
29/4, sluttbehandles før sommeren. Innspill kommentert 
og enkelte oppdateringer er gjort i selve hovedplanen,  
avløpssoner og delmål er nærmere forklart. 
Blir presisert at landbruk ikke er med i hovedplan VA. 
ROS-analyser vil jobbes videre med i forbindelse med 
tiltaksplanen. 
Knut er invitert i neste KOS-møte for å fortelle om 
arbeidet og bruk av PURAs strategihåndbok i 
utarbeidelsen av planen. Hensikt: Gi øvrige kommuner 
råd og tips slik at de kan dra nytte er Nordre Follos 
erfaringer. 
 

Knut 
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Status hovedplaner 
i de andre 
kommunene  

 

Ås: Oppstart planarbeid etter gjennomført ROS som 
startes opp nå. Benytter interne ressurser. 
 

Toril tipser om Tone Høysæter, Oslo VAV, som har 
utviklet verktøy for ROS ifm. hovedplanen som også 
synliggjør tiltakene. 
 

alle 
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Østensjøvann – 
videre utfiske i år 

Nå 11 grader i Østensjøvann, 12 grader er terskel for 
oppstart, som skjedde helgen 30. april/1. mai. 
Kultiveringsruse anskaffet, muliggjør at bifangst kan 
settes tilbake. Skal driftes av studenter. Utfiskeren er i 
gang. Fått plass for koking av garn. 
Fylkeskommunens miljøvernavdeling ville komme på 
befaring nå, men det er et uheldig tidspunkt. Blir 
gjennomført 16. juni. 
Støtte: 
Miljødir foreløpig ikke gitt svar på søknaden. 
FK vil samkjøre søknadene, derfor ingen svar foreløpig. 
 

Anita 
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Nordre Follo 
kommune; 
slambehandlings-
anlegg for 
Stangåsen 
vannverk 
 

Politisk vedtak om at saken sendes i retur for utredning 
annen beliggenhet samt at Kolbotnvann ikke er aktuell 
som resipient for dekantvannet. 
Krav om bredere utredning. I tillegg til at det ønskes 
annen resipient ønskes også annen plassering.  
Nordre Follo Renseanlegg (NFR) vedtatt trinnvis utvidelse 
på eksisterende anlegg. 
Vært møte hvor man ser på løsning, bl.a. gjenbruk av 
vannet for fornuftig ressursutnyttelse. Tekniske løsninger 
utredes.  
 

Knut 
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Fagrådet 
 - Videre 
modellering av 
fjorden; Fagrådet – 
Asker kommune  
 
 - Avholdt møte med 
Miljødirektoratet – 
modell for ytre 
Oslofjord  
 
- Anskaffelse videre 
overvåking 2023-
2026 

Vedlagt innkallelsen: Case Asker/Lier og case Drammen: 
Diverse scenarier for avløpsrenseanlegg og spørsmål 
knyttet til dette. 
Modellering gjøres så fort som mulig, mest sannsynlig rett 
etter ferien. 
Møte med Miljødir. for diskusjon av modeller. Holder 
hverandre informert. Systematiserer tilførslene til indre og 
ytre fjord. 
 
Eliassen i Oslo VAV har sett på ytterligere N-fjerning ved 
renseanleggene i indre Oslofjord. Vil fokusere på 
helheten. Hva gjøres videre på Bekkelaget RA og NFR for 
å se på hele resipienten (vil muligens også være aktuelt 
for Søndre Follo Renseanlegg?). 
 
Anskaffelse: Første møte gjennomført, mange gode 
forslag. Behovsmelding til innkjøp Oslo VAV. Videre løp: 
Leveranser av tilbud, evaluering av disse. 
 

Knut 
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Eventuelt SF tok opp tilførsler av nitrogen til fjorden. Absolutt 
nødvendig med fokus på anleggsarbeid, spesielt 
tunellarbeid da det er mange slike anlegg i nærhet til 
fjorden. 
 
Anita orienterer om at Ås kommune fortsatt fokuserer på 
bading i Årungen. Gammel skilting om at det ikke skal 
bades bør fjernes. Ås har tatt badevannsprøver i Årungen 
fra 2021. Kinnsåsenprosjektet; området skal kunne 
brukes og vekkes til liv igjen. Anita har møte med 
ordfører, varaordfører og kommuneoverlege for å 
informere om forholdene i Årungen mht. bading. Trond 
Stabell deltar via Teams. 
 
Avtale for laboratorieanalyser gjelder ut januar 2023, 
avtalen håndteres av Nordre Follo kommune (tidl. 
Oppegård) og benyttes for PURA-prøvene og 
kommunene i Follo-regionen. Har gitt innspill til Nordre 
Follo kommune innkjøp om å ta initiativ til ny utlysning, og 
mest sannsynlig vil forarbeidet startes opp før sommeren. 
Kommunene kan forberede seg for kartlegging av behov. 
 
Satellittovervåkingsprosjekt. Både kommunen 
(Klimatilpasningspotten) og Kai Sørensen 
(Miljøovervåkningspotten) har fått avslag om støtte fra 
Miljødirektoratet.  
 

Alle 
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Neste møte Mest sannsynlig ikke møte før sommeren, ser på møte 
med noe sosialt etter sommeren.  
Vil komme tilbake med mer informasjon. 
 

Alle 

 
Knut  
 

 


