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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Anita Borge, Reidar Haugen, Erling Endsjø, Tore Krogstad, Kjell Thirud (vara for 

Wetlesen), Tormod Solem, Kari Engmark, Unni Røed, Ole T. Eide 

Forfall: Tom Wetlesen, Liv Kjersti Hjerpeton 

Møtegruppe: Temagruppe landbruk 

Møtested: Landbrukskontoret 

Møtetid: 22. september kl 09-12.15 

Referent: Ole T. Eide 

Neste møte: 17.11.10, kl 09.00-12.00 

 
 
Sak nr Tema Vedtak / oppfølging   
0 
 

Referater Referat fra 25. januar godkjent. Det var 
også et sterkt ønske om at varamenn 
får sakspapirene tilsendt, dette blir 
gjort fra og med neste innkalling! 

Eide 

1 
 

Kostnadseffektivitet for 
tiltak mot fosfortap fra 
jordbruksarealer i 
Østfold og Akershus ved 
NILF-Asbjørn Veidal 

Asbjørn Veidal presenterte prosjektet, 
med dets problemstillinger. Tas til 
orientering. 

  

2 
 

P-indeks, presentasjon 
av rapport, Tore 
Krogstad 

Tore Krogstad presenterte rapporten. 
Temagruppa fikk også demonstrert P-
indeks kalkulatoren med praktiske 
eksempler. Det ble foreslått at P-
indeks kalkulatoren presenteres for 
næringen på et eller flere lokale møter, 
der det også kan diskuteres muligheter 
for en frivillig forpliktelse mellom 
bønder og Landbrukskontoret om 
miljøriktig drift. 

Eide 

 
3 

Miljøplanrådgivning Tormod Solem delte ut rapport 
vedrørende statusen over 
miljøplanrådgivningen. Solem påpekte 
også at det trengs ekstra ressurser for 
å følge opp planene. 

 Eide 



 
4 

Miljøkrav i PURA-ny 
forskrift. Hvordan 
motivere til økt miljøriktig 
drift på bakgrunn av 
denne? 

Mange i temagruppa mener at PURA-
forskriften slik den foreligger i dag er 
for svak. Forskriftene for Morsa og 
Haldenvassdraget er et bedre verktøy 
for å oppnå miljøkravene. PURA vil 
kunne påvirke det videre arbeidet med 
juridiske virkemidler fra neste år. 

 Eide/Borge 

5 
 

Regionalt miljøprogram 
for Oslo og Akershus 

Kari Engmark, FMLA orienterte om 
årets RMP-forskrift, med hovedfokus 
på informasjon og veiledning på det 
enkelte gårdsbruk for å nå ønskede 
miljømål. Gruppa stilte spørsmål om 
hvorfor forskriften er ”snillere” i PURA 
enn Morsa og Halden, samt etterlyste 
sanksjonsmuligheter ved brudd på 
forskrift.  

 

6 Limno-Soil. 
Mulighetsstudiet for 
innsjørestaurering i 
Østensjøvannet. 

Prosjektleder Anita Borge orienterte 
om disse to prosjektene. Tore 
Krogstad er sentral i begge 
prosjektene 

Borge 

7 Eventuelt Reidar Haugen presiserte at en 
temadag med skog og kantsoner ikke 
er glemt, Haugen ønsket å komme 
tilbake til den saken.  

Haugen 

8 Neste møte Neste møte blir 17.11.2010 kl 09.00-
12.00, inkl lunch 

Alle 

 
 

   

 
 
 
 


