
PURA – VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 

ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET 

Lokal medvirkning i vannområdet PURA  
 
Seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning 
 

27.04.2016 
 
Anita Borge 
prosjektleder PURA 
 



        Innhold: 

 

● Hva er PURA? – geografisk areal, mål og utfordringer, organisering 
 

● Medvirkning 
 

●  Samarbeid med fagmiljø/forskningsmiljøer – gode grep 

Fotos: Shutterstock Foto: Sommerseth Design 



Hva er PURA? 

Gjersjøen. Foto: Oppegård kommune 



PURA: 
   
● Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget,  
    organisert som et interkommunalt prosjekt, eid av kommunene Frogn,  
    Nesodden, Oppegård, Oslo, Ski og Ås  
 
●  Opprettet i 2008 som et av 29 pilot-vannområder for gjennomføring av 
     planperiode 1 
  

Fjær ved Årungen. Foto: Paal Staven 
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  PURAs mål: 
 

Sikre god kjemisk og økologisk 
 tilstand, tilnærmet naturlig,  
for vannkvaliteten  
i Bunnefjorden med Årungen- og  
Gjersjøvassdraget 
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    PURA – prosjektorganisering  
 

Styringsgruppe: 
Rådmenn fra eierkommunene,  

Akershus fylkeskommune 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

Prosjektgruppe: 
Eierkommunene, sektorene,  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Akershus fylkeskommune 

 

Temagruppe 
Landbruk 

Temagruppe 
Kommunalteknikk,  

overvann og  
spredt bebyggelse 

Temagruppe 
Biologi/limnologi 

Ad hoc-grupper 



Medvirkning 



Hva sier EUs Vanndirektiv om 
medvirkning og kommunikasjon?  
    

 

EUs Vanndirektiv, innledningen, punkt 14: 

”Dette direktivs suksess avhenger av nært samarbeid og samordnet innsats 
på felleskapsplan, medlemsstatsplan og lokalt plan samt informasjon, 
høring og medvirkning fra offentligheten, herunder brukerne”.  
 
EUs veiledningsdokument ”Public Partipication In Relation To The Water Framework Directive”: 

”Deltakelse i vannforvaltningen defineres som å gi mennesker mulighet til å påvirke 
resultatet av planer og arbeidsprosesser. Dette skal gjøres ved informasjon, høringer, 
medvirkning”. 
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    PURA – interessentkart  
 



Arenaer for involvering - eksempler 
   
  

år type samling 

2007 Åpent møte vedr. utfordringene i Årungen og Bunnefjorden 

2008 Informasjonsrunde i kommunestyrene i eierkommunene 

2009 Temakvelder med gruppearbeid i de tre vassdragene 
Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøvassdraget 

2011 Åpent møte med tema "Rent vann – hvem tar ansvaret? 
Vassdraget Gjersjøen i et pressområde" 

2012 Informasjonsrunde i kommunestyrene i eierkommunene 

2012 Åpent møte med landbruksnæringen : "Matproduksjon i et 
skiftende klima" 

2013 Åpent møte ifb. revidert tiltaksanalyse: "Kan rapporter og planer 
gi oss rent vann? Hvordan jobber vi for å sikre kvaliteten på noe av 
det dyrebareste vi har: Rent vann? " 

2014 Informasjonsrunde i kommunestyrene i eierkommunene 



Samarbeid med 
fagmiljø/ 
forskningsmiljøer 



Samarbeid med fagmiljø/ 
forskningsmiljøer – gode grep 

Mål: Koble forskning og forvaltning, innhente kunnskap 
 

      ● Fagseminarer og workshop om Østensjøvann og Årungen. 
      Hovedtema: Innsjørestaurerende tiltak ved utfiske. 
      Deltakere fra: NMBU, UiO, Universitetet i Århus, Miljødirektoratet, NIVA,  
      NVE, konsulenter fra Norge og Danmark. 
 

      ● Student-prosjekter i Årungen  
      Hovedtema: Sedimenter, alger, klima 
       
 

Østensjøvann. Foto: Sommerseth Design  



www.pura.no 

Årungen. Collage: Paal Staven 

http://www.pura.no/


TAKK FRA 

ANITA BORGE 
prosjektleder PURA 
 
 
 
 
 

   www.pura.no 
  
  


