
Vannområdeutvalg Bunnefjorden, Årungen, Gjersjøen 

Temagruppe landbruk 

Referat fra møte 5. mai 2008 
 
Sted landbrukskontoret 13-15 
 
Deltakere: 
  
Svein Skøien, landbrukskontoret. Leder 
Tormod Solem, landbrukskontoret 
Stein Sæter, landbrukskontoret 
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdeling 
Erling Endsjø, Kråkstad og Ski bondelag 
Tom Wetlesen, Ås landbrukslag 
Tore Krogstad, institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB 
Espen Fjeldstad, Frogn kommune 
Knut Bjørnskau, Ski kommune  
Anita Borge, prosjektleder 
 
 Sak Behandling 
1 Presentasjon av deltakerne Deltakerne ble presentert 
2 Presentasjon av prosjektleder Anita Borge begynte som prosjektleder 5. mai 

og ble presentert 
3 Klargjøring av gruppas mandat Organiseringen av prosjektet er bestemt av 

kommunestyrene høsten 2007. Temagruppa er 
en faglig referansegruppe som skal koordinere 
tiltak i landbruket og fremme saker videre til 
prosjektgruppa og ellers gjennom de etater og 
organisasjoner som er representert i gruppa. 
Gruppa skal også ta selvstendige initiativ og ta 
i mot innspill fra kommuner og andre 
interessenter. Leder vil utforme en nærmere 
beskrivelse av mandatet 

4 Referat fra forrige møte Referatet fra 11. februar ble gjennomgått 
5 Bestilling av oppdrag tiltaksanalyse Flere bestillinger er under arbeid fra 

prosjektgruppa: 
NIVA- Oslofjorden 
Limnoconsult -vannforekomstene 
Oddvar Lindholm – avrenning fra tette flater, 
kommunalteknikk 
Bioforsk- landbruk 
Det er behov for en viss samordning av 
oppdragene.  
Knut og Svein gjør de nødvendige avklaringer 
sammen med prosjektgruppa 

6 Samarbeidsprosjekt med UMB ved Landbrukskontoret fikk i 2006 midler fra 



Tore Krogstad Fylkesmannen til nærmere undersøkelser 
knyttet til Årungen. En del av disse midlene 
skal gå til et lite prosjekt i samarbeid med Tore 
Krogstad ved UMB. 
Prosjektet har tittel: Fosforavrenning til 
Årungen. Modellberegning og vurdering av 
tiltak i delnedbørfeltene. 
Hensikten er å se nærmere på den 
avrenningsmodellen som landbrukskontoret 
har brukt i lys av nyere undersøkelser og 
detaljkunnskap om jordanalysetall. 
Landbrukskontoret har detaljopplysninger om 
drift på hver enkelt gård i delnedbørfeltene, 
men vi har foreløpig ikke fullstendige 
opplysninger om bøndenes jordanalysetall. 
Morsa har vært første prioritet for dette 
arbeidet hittil. 
 
Tore Krogstad tester ut modellen med de 
opplysningene landbrukskontoret nå har. 
Parallelt med dette starter landbrukskontoret 
med å innhente jordanalysetall fra bøndene. 
Når disse foreligger, vil Tore kjøre modellen 
med faktiske jordanalysetall. 

7 Bruken av økonomiske virkemidler, 
RMP og SMIL 

Regionalt miljøprogram (RMP) rulleres i 2008. 
Det er ønskelig at Temagruppa kommer med 
innspill.  
Landbrukskontoret lager forslag til en 
høringsuttalelse til neste møte i juni. 
 
Tiltaksstrategier for SMIL-midler skal også 
rulleres. Landbrukskontoret har invitert 
organisasjoner og politikere til et 
drøftingsmøte 26. mai. Vannmiljøtiltak har høy 
prioritet i Follo, og det er aktuelt å utforme 
strategier i samsvar med tiltaksanalysen for 
vannområdet. 

8 Søknad om skjønnsmidler Frist for søknad om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen er 23.mai. Knut og Anita jobber 
videre med å forberede en søknad. 

9 Informasjonstiltak Prosjektleder bør ta initiativ til en egen web-
side og en egen grafisk profil for prosjektet. 
Inntil videre kan informasjon legges ut på 
eksisterende sider hos kommunene eller 
landbrukskontoret www.follolandbruk.no. For 
øvrig legges informasjon ut på vannportalen 

 Neste møte 26. juni kl 12. Landbrukskontoret. Kombinerer 
med en befaring til en fangdam 

 


