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Neste møte: Avtales senere etter møte i prosjektgruppen 29.02.08 
  
 
 
VANNOMRÅDET FOR BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET – 
REFERAT FRA MØTET I TEMAGRUPPE LANDBRUK 11.02.08 
 
Valg av leder 
Landbrukssjef Svein Skøyen ble valgt som leder av temagruppen.  
 
Hva har vi fra tidligere arbeid med tiltaksanalyser og planer   
Landbrukskontoret har de siste årene brukt en bergningsmodell for tilførsel av fosfor og 
biotilgjengelig fosfor som har vært kvalitetssikret mot forskningsmiljøet på UMB I Ås. 
Landbrukskontoret har også bla ved oppfølging av Ski kommunes kommunedelsplan for vannmiljø 
foretatt årlige tilførselsbergning ved bruk av denne modellen. 
 
Det er gjennomført en god del tiltak allerede vedr landbruk i vannområdet. Erfaringer bla ved  
Årungenprosjektet tilsier imidlertid at tiltakene ikke har hatt den store effekten på sikt.  
 
Utfordringer i tiltaksanalysen – hva trenger vi av konsulenttjeneste 
Endringer i klima med mer intensive nedbørsperioder og mildere vintre gir nye utfordringer bla i 
forhold til erosjon.Videre er det nødvendig med ytterligere fokus på riktig gjødsling da 
fosforinnholdet i jorda på en rekke innmarks areal i vannområdet er for høyt. Å redusere 
fosforinnholdet i jorda vil imidlertid ta tid. Prisen på gjødsel er i ferd med å øke noe som også kan 
være med på å påvirke riktig gjødsling. 
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Det er behov for å se på og justere beregningsmodellen for tilførsler fra landbruk med fokus på bla 
erosjon inkl kartmodell; GIS-avrenning. Gjødsling - fosfor i jord er det også viktig å få vurdert i 
forhold til gjeldende beregningsmodell. Landbrukssjef Svein Skøyen utarbeider derfor et forslag til 
bestilling til miljøet på UMB rundt forannevnte problemstillinger. Forslaget til bestilling tas opp i  
møte i prosjektgruppa 29.02.08. 
 
Eventuelt 
Det er viktig med informasjon ut til alle bøndene i vannområdet. Dette må prioriteres når 
prosjektleder i 100% stilling begynner. 
 
Knut Bjørnskau 
fungerende prosjektleder    
 
 
 


