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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB, møteleder
Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - OHU
Arne Ivar Sletnes, Follo landbrukskontor – AIS
Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd.
– HH
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune - EF

Forfall:

Reidun Isachsen, Nesodden kommune - RI
Knut Bjørnskau, Nordre Follo kommune – KB
Anette Bjerke, Ås kommune – ANB
Heidi Kristensen / Terje Laskemoen, Oslo kommune – HK / TL
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Ola R. Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Møterom Store salong, Ås kulturhus

Møtetid:

11.03.2022 kl. 09:00 – 11:45

Neste møte:

Fredag 17.06.2022 kl. 09:00 – 12:30 i Store salong, Ås kulturhus

Referent:

Anita Borge

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

1

Tema

Vedtak / oppfølging

Godkjenning av
referat fra møtet
10.12.2021

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

1

Ansv
AB

2

Vannområdets
organisasjon

Arne Ivar Sletnes ble ønsket velkommen til prosjektgruppen i
PURA. Alle møtedeltakerne presenterte seg.

AB
AIS

Endringer i gruppene:
Prosjektgruppen:
Follo landbrukskontor: Lars Martin Julseth erstattes av Arne
Ivar Sletnes.
Temagruppe Biologi/limnologi:
- Oslo kommune: Toril Giske får for en periode bistand av
Mathias Jerpseth i å representere Oslo.
- Follo landbrukskontor: Lars Martin Julseth erstattes av Arne
Ivar Sletnes.
Temagruppe Landbruk:
- Leder av temagruppen Lars Martin Julseth erstattes av ny
leder Arne Ivar Sletnes.
- Nordre Follo kommune: Reidar Haugen er erstattet av Heidi
Yvonne Paulsen.
- Statsforvalteren i Oslo og Viken: Maia Solberg Økland er
vikar for Kari Engmark for en periode.
Tas til orientering
3

Økonomi

• Felles søknad fra PURA og NMBU til Miljødirektoratet om 2.
års reguleringsfiske i Østensjøvann

AB

Søknaden ble sendt Miljødirektoratet 14. januar.
Prosjektgruppen fikk kopi av forsendelsen 17. januar.
Det ble orientert kort om søknaden som blant annet besvarte
Miljødirektoratets argumenter for avslag på tidligere søknader.
4

Årsmelding for
PURA 2121

Årsmeldingen er godkjent av styringsgruppens leder Tom-Arne
Tørfoss og publisert på PURAs hjemmeside. Dette er det
informert om til hele vannområdets organisasjon.
Det vil i det kommende bli krav om rapportering i mange
kanaler: Til vannområdene, Statsforvalteren, Miljødirektoratet,
Oslofjordrådet m. fl. Viktig at rapporteringen kan gjennomføres
så rasjonelt som mulig, og at dobbelt-rapportering unngås.

AB

HH

Tas til orientering
5

Trendrapporter
2012-2020 og
Strategihåndboka status

Trendrapportene:
- trendrapportene og Strategihåndboka har vært tema på de
siste møtene i prosjektgruppen
- status: Rapportene er nå ferdigstilte og publisert på PURAs
hjemmeside
- dette er det informert om til hele PURAs organisasjon
- Trond Stabell redegjorde for trendrapportene på møte i
temagruppe Biologi/limnologi 15. februar.
Strategihåndboka:
- trendrapportene har vært grunnleggende dokumenter ved
utarbeidelse av Strategihåndboka
- innspill på PURA-seminaret 01.12.2021 er nå tatt inn i
håndboka. Blant annet er et nytt kapittel 1.4.2.
"Påvirkningstyper" tatt inn.

2

AB
alle

- håndboka er med dette ferdigstilt, og publisert på PURAs
hjemmeside. Dette er det informert om både til vannområdets
organisasjon og til deltakerne på PURA-seminaret 01.12.2021.
Videre liv for håndboka:
Dette avhenger av at kommunene nå tar den i bruk. Det vil
spesielt bli temagruppe KOS som skal følge opp dette,
sammen med de ansatte i hver enkelt kommune som har
viktige roller i planarbeidet innen vann og avløp.
For å stimulere til et videre liv for Strategihåndboka gjør PURA
følgende:
- På KOS-gruppemøte 31. mai vil Nordre Follo kommune
redegjøre for hvordan Strategihåndboka har vært et viktig
verktøy i deres rullering av "Hovedplan vannforsyning, avløp og
vannmiljø 2022-2029".
Det er ønsket at PURA gir en uttalelse til denne planen, Anita
utarbeider et forslag til uttalelse som sendes prosjektgruppen
for kommentar i løpet av uke 11.
- et videre liv for Strategihåndboka er tema på felles møte
mellom prosjektgruppe og styringsgruppe 01.04.2022, ref. sak
9. på dagens møte.

AB

Tas til orientering
6

Øvrig nytt fra
vannregionmyndigheten

Estrella redegjorde:
- Teams-møte i Vannområdeforum 10.03.2022
- i juni arrangeres det en faglig samling for vannområdene i
vannområde Glomma (Røros)
- Nordisk vannkonferanse arrangeres på Island til høsten, kan
bli aktuelt å arrangere en studietur som et supplement til
konferansen
- nasjonal vannområdesamling arrangeres i september i
Fredrikstad/Hvaler-området
- vannregionmyndigheten har fått tildelt statlige midler for 2022,
samme beløp som i fjor
- søknad om tilskudd til restaurering av vann- og våtmark kan
også gjelde bekker, elver og innsjøer
- vannregionmyndighetene utarbeider en samlet nasjonal
høringsrapport etter høring av de regionale
vannforvaltningsplanene
- sitter i en nasjonal arbeidsgruppe for nasjonal
restaureringsstrategi

EF

Tas til orientering
7

Temagruppene

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

Temagruppe Landbruk.
Arne Ivar redegjorde.
Siste møte: 27.01.2022.
Neste møte i juni, avtales senere.
Temaer på siste møte:
- Strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunene – innsats
der det trengs mest – landbrukets ansvar:

3

AIS

Det er lagt inn eget tiltak i handlingsplan for landbruk i PURA
der innsats skal rettes mot de områdene som behøver det
mest. Ref. for øvrig egen sak 5 på dette møtet.
- Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt
friluftsliv – landbrukets ansvar:
Landbrukskontoret har hatt ansvar for utfylling av tiltakskort
T14, "Økt tilsyn med, og oppfølging der krav om etablert
vegetasjonssone mot vassdrag ikke er oppfylt"
- Skjøtselsveiledning for Skibekken – status.
Egen sak på dette møtet, sak 8.
- Skuterudbekken/Grytelandsbekken – status for utvidet
overvåking:
Eget overvåkingsprogram etableres fra mars ut året for å fange
opp effektene av de erosjonsreduserende tiltakene i bekken.
Befaring med Ås kommune 08.03. der prøvepunkter ble
bestemt.
- Erosjonssikring Storgrava – utarbeidelse av rapport om behov
for sikring:
Befaring med grunneiere, brukere og Frogn kommune i uke 14.
Deretter kjøp av tjeneste for utarbeidelse av rapport om tilstand
og behov for tiltak.
- Handlingsplan for landbrukstiltak i PURA, oppdatering:
Planen ble gjennomgått og oppdatert. Initiativ til videre revisjon
av handlingsplanen overlates til ny landbrukssjef.
- SMIL- og RMP-status:
Redegjørelse for status for tildeling. Se referat fra møtet for
detaljer.
- Nytt fra Statsforvalteren og nytt fra PURA.
Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi
Anita redegjorde for Knut.
Siste møte: 15.02.2022
Neste møte: 29.04.2022
Temaer på siste møte:
- Trendrapportene for Årungen- og Gjersjøvassdraget og
Bunnefjorden-vassdraget:
Trond Stabell, Norconsult, redegjorde for rapportene. Egen sak
på dette møtet, sak 5.
- Strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunene – innsats
der det trengs mest:
Egen sak på dette møtet, sak 5.
- Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt
friluftsliv:
Statsforvalteren skal anmode kommunene om å innføre forbud
mot tømming av båtseptik fra fritidsbåter ved lokal forskrift. En
nasjonal forskrift kan også være aktuell. Statsforvalterne i Oslo
og Viken og Vestfold og Telemark samordner seg og jobber
med Miljødirektoratet for å følge opp tiltakene i
Oslofjordplanen.

4

KB

- Skjøtselsplan for Skibekken: Status. Egen sak på dette møtet,
sak 8.
- Utvidet overvåking i
Skuterudbekken/Grytelandsbekken/Rustadbekken:
Se temagruppe Landbruk.
- Bruk av eventuell opsjon for fiskeundersøkelse:
Miljødirektoratet har ikke kommet med nye retningslinjer for
hvordan fiskeundersøkelser kan benyttes på en god måte som
parameter for eutrofi. PURA utløser ikke opsjon.
- Utfiske i Østensjøvann:
Resultatrapporten fra første års utfiske er klar:
"Reguleringsfiske med miljøovervåkingsprogram for
Østensjøvann i Ås kommune 2021". Rapporten sendes
prosjektgruppen.

AB

- Felles søknad med NMBU til Miljødirektoratet for midler til 2.
års utfiske/reguleringsfiske i Østensjøvann:
Egen sak på dette møtet, sak 3.
- Bruk av satellittdata i miljøovervåking av ferskvann, søknad
fra OCEANOBS AS v/Kai O. Sørensen (tidligere NIVA):
Gradient i eutrofi (plankton), partikkelinnhold (turbiditet) og hvis
mulig en variasjon i oppløst organisk materiale (farge) skal
undersøkes. PURA inngår i søknaden med overvåkingsdata fra
Østensjøvann, Tussetjern og Gjersjøen.
- Fagrådet:
NIVAs fjordmodell:
Evaluert av to aktører: COWI og DHI (Dansk Hydraulisk
Institutt). Samarbeid med Miljødirektoratet ønskelig. Møte
03.03.2022 med NIVA, COWI og DHI.
Tas til orientering
Line
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
Anita redegjorde for Line.
Siste møte: 25.01.2022
Neste møte: 31.05.2022
Temaer på siste møte:
- Strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunene – innsats
der det trengs mest:
Egen sak på dette møte, sak 5.
- Tilførselsdata – årsrapportering 2021.
Kommunene har nå levert tilførselsdata 2021 for kommunalt
ledningsnett, avløp i spredt bebyggelse, tette flater og veier.
- Runde rundt bordet på følgende tema:
- utbedringer/arbeider og tilsyn innen spredt bebyggelse
2022, linket opp mot kommunenes plandokumenter
- utbedringer/arbeider på kommunalt ledningsnett 2022 –
linket opp mot kommunenes plandokumenter
- overvann
- viktige hendelser som vil kunne ha betydning for
vannkvaliteten i vassdragene
Tas til orientering

5

Lid
Brække

8

9

Status for
prosjekter i
temagruppene

Felles møte med
styringsgruppen
01.04.2022:
Forslag til
agenda

Skibekken: Skjøtselsplan. Status
Skjøtselsplanen er blitt en skjøtselsveiledning. Årsak:
De aller fleste tiltakene som må gjennomføres for å
opprettholde effekten av de erosjonsreduserende tiltakene i
2017-2019 er søknadspliktige. Vanskelig å gi oversikt over
tiltak som kan gjennomføres uten videre i bekken og på den
måten legge grunnlaget for en plan for tiltaksgjennomføringen.
Man kom dermed ikke opp med et dokument som forteller
grunneierne/brukerne om hvordan de kunne fremtidig skjøtsel
av bekken, men en veiledning som sier at det meste de skal
foreta seg er søknadspliktig.
Skjøtselsveiledningen er nå sendt til grunneiere og brukere
langs Skibekken. PURA har invitert til et fysisk møte i Ås
kulturhus 29. mars der følgende deltar: Statsforvalteren,
Fylkeskommunen, Landbrukskontoret, Knut.
Estrella trekker på sine for å finne en kollega som kan stille på
møtet.

AB
LMJ
KB
HH

Anita presenterte forslag til agenda som grunnlag for diskusjon.
Deltakere, tema og opplegg ble diskutert. Innspillene tas inn i
opplegget for møtet.

AB
alle

EF

Vedtak: Agenda sendes styrings- og prosjektgruppen i uke 11.

10 Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

Raskt og effektivt møte. Bra agenda, gode temaer. Beklagelig
med så dårlig oppmøte, dette preget møtet. Forhåpentligvis en
engangshendelse med såpass dårlig oppmøte!

alle

11 Neste møte

Uke 24/2022: Fredag 17.06.2022, i Store salong, Ås kulturhus.

alle
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