PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
TEMAGRUPPE LANDBRUK
Til stede:

Svein Skøien, Tore Krogstad, Tormod Solem, Erling Endsjø, Tom Wetlesen, Eli
Moe, Anita Borge, Tone Aasberg

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Sak nr
1

2

Temagruppe landbruk
Landbrukskontoret
04.03.2009 kl 9-11.30
Svein
20. mai kl 9-12

Tema
Referat fra møte
16.01.09

Vedtak / oppfølging
Referatet godkjent. Som oppfølging av
sak under eventuelt skal
Landbrukskontoret ta kontakt med
UMB for å drøfte tiltak knyttet til
beiteområdene ved Årungen. Høye PAL tall. Det kan også være mulighet for
studentoppgaver
Sammensetning av
Tar til orientering at Viken ikke blir
temagruppa. Invitasjon til med.
Viken Skog og
Ønsker fortsatt at Forsøksringen blir
Forsøksringen
representert, men ikke mot betaling.
Forsøksringen holdes uansett orientert
om arbeidet i gruppa gjennom
referater som legges ut på
www.pura.no

Ansvarlig
Landbrukskontoret
følger opp eller
sørger for
oppfølging av alle
sakene

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Tiltaksanalyse, rapport
fra Bioforsk

4

Landbrukskontorets
egen beregning. Satt
opp regneark og
beregnet avrenning for
hver vannforekomst
Samarbeid med UMB
om fosforindeks

5

Prosjekt om
kostnadseffektivitet

6

Virkemidler; RMP og
SMIL

Rapport ble kommentert. Noen feil
påpekt, blant annet arealavvik på
utbygde arealer og jordbruksarealer. I
tillegg er det behov for bedre
dokumentasjon og drøfting av
usikkerheten i tallstørrelser for
biotilgjengelighet og effekt av ulike
jordarbeidingstiltak.
Kommentarer og rettelser sendes
Svein snarest.
Temagruppa ber Borch om å konferere
med Tore Krogstad mht.
biotilgjengelighet.
Landbrukskontorets beregninger vil bli
brukt som rapporteringsverktøy.

Tore Krogstad gikk gjennom metoden
for å beregne fosforindeks.
Temagruppa ønsker å få testet ut
metoden i Pura.
Søker Fylkesmannen om finansiering
for å gjennomføre et prosjekt.
På initiativ fra landbrukskontoret
utarbeides et prosjekt i NILF for å gjøre
nye beregninger av kostnadseffektivitet
for tiltak i landbruket.
Landbrukskontoret følger dette opp i
samarbeid med Fylkesmannen i
Oslo/Akershus og i Østfold
Orientering fra Tone om ny RMP. Ny
forskrift for jordarbeiding i Puras
område er utsatt til 2010.
Orientering fra Tormod om tildelte
midler til SMIL. Beløpet er mindre i
2009 enn i 2008, begrunnet med en
mindre pott til fordeling fra fylket.
Temagruppa melder tilbake til
Fylkesmannen at det er et gap mellom
tildelte midler og økt behov for midler
til Pura.

7

8

Planer for gjennomføring
av tiltak og
informasjonsoppgaver.
Ressurser på
landbrukskontoret

Neste møte

Informasjon om vannområde Pura er
sendt ut til alle aktive gårdbrukere i
vannområdet.
Markdag planlegges på Nesodden og
evt i Ås/Ski
Vi deltar på møter i regi av Bondelag
og Forsøksring
Fylkesmannen kan sørge for
informasjonsmøter dersom det er
behov.
Vi ønsker å gjennomføre
miljøplanbesøk på gårdene i Pura. Til
dette trengs ressurser i form av
arbeidskraft eller midler til oppdrag.
Dette behovet tas opp i det
Koordinerende utvalg for
Landbrukskontoret i Follo
20. mai. Det legges opp til en befaring.
Tid og sted bestemmes seinere.

