PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Til stede:
Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:
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5

Tema
Referater

Anita Borge, Reidar Haugen, Erling Endsjø,Tore Krogstad, Tormod Solem, Kari
Engmark, Øystein Kvarme (vara for Wetlesen),Stein Sæter, Ellen Hougsrud, Ole T.
Eide
Eli Moe,Tom Wetlesen
Temagruppe landbruk
Landbrukskontorets møterom 3.etg.
07.desember kl 09.00-12.00, inkl lunch.
Ole T. Eide
Månedsskiftet feb/mars 2012.

Vedtak / oppfølging
Referat fra 07.09.11 godkjent. Se
link i møteinnkallingen.
Effekter av jordarbeidning på Marianne Bechmann foredro fra
fosfortap. Marianne
rapporten. Når det gjelder selve
Bechmann fra Bioforsk
rapporten vises det til link i
orienterer fra rapporten.
møteinnkallingen.
Handlingsplan-landbruk i
Det var en grundig gjennomgang
PURA. Planen skal
med mange gode innspill.
revideres, vi skal spisse
Handlingsplanen legges frem for
tiltakene i planen.
Det koordinerende utvalg for
Gjennomgang av forslag til
landbrukskontoret i Follo, tidlig i
handlingsplan-innspill fra
2012. Den ferdige planen sendes
temagruppen.
ut til temagruppe landbruk-PURA
og Prosjektgruppen.
Utarbeidelse av håndbok i
Tore Krogstad orienterte om
bruk av Parbeidet så langt. Prosjektet er i
indekskalkulatoren. En
rute ihht planen for arbeidet.
orientering om arbeidet så
langt.
Status RMP 2011 og
Tormod delte ut statistikk for året
miljøplanrådgivningen i
og gikk igjennom denne. Det var
PURA.
også en orientering av
miljøplanarbeidet for året 2011.
Det konkluderes med at trykket er
bra og at planrådgiverne jobber
godt.

Eide
Alle

Borge/Eide

Borge/Krogstad/Ei
de

Solem/Eide

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

6

7

8

Rullering av Regionalt
miljøprogram. En orientering
om arbeidet. Ide om
utarbeidelse av faktaark for
landbruket.
Oppfølging av møtet av
07.09.11, skogbruk og vann.
Veien videre, hvor henter vi
ytterligere kunnskap?

Eventuelt

Det er opprettet en gruppe for
Engmark
rullering av Regionalt
miljøprogram, landbrukssjefen er
medlem av gruppa. Det jobbes
videre med faktaark.
Heftet ”Skogbruk og vann” sendes Borge/Engmark/
ut til skognæringen. Bioforsk er i
Haugen/Eide
gang med et 4-årig prosjekt innen
temaet. PURA ønsker også å
bidra ved utarbeidelsen av
håndboken ”Gode tiltak i
bekkesonen” i regi av
vannområdet Leira-Nitelva og
FMLA.
Glyfosatsprøyting av skog i Ski
med helikopter. Reidar Haugen
orienterte fra et møte i Ski om
saken.
Vannområde PURA ber FMLA
v/Kari Engmark, oppnevne sin
stedfortreder i temagruppe
landbruk i hennes permisjonstid.

Tilslutt ble det ønsket God Jul med en fortreffelig julewrap!

