PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
Møtegruppe:
Til stede:

Temagruppe Landbruk, PURA

Forfall:

Erling Endsjø, Kråkstad og Ski Bondelag - EE
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
landbr.avd. - HEB

Møtested:

Lille Sal, Kulturhuset, Ås kommune

Møtetid:

18.06.2013 kl. 09.00 – 12.30 (inkl. lunch)

Referent:

Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo

Neste møte:

Avtales senere

Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo, fung. leder av temagruppen
– møteleder - TS
Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag - TW
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo - EH
Reidar Haugen, Ski kommune - RH
Eli Moe, Frogn kommune - EM
Unni Røed, Landbruksrådgivningen SørØst - UR
Per Ove Lindemark, Landbruksrådgivningen SørØst - POL
Tore Krogstad, UMB - TK
Anita Borge, prosjektleder - AB

Forkortelser i kolonne “Ansvarlig”: Se liste over “Til stede” og “Forfall”

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av referat
fra møte 08.02.2013.

Referatet godkjent.

AB/TS

2

Rullering av Regionalt
MiljøProgram. Regionalt
miljøtilskudd ved
elektronisk søknad
(eStil)

Fylkesmannens Landbruksavdeling skulle orientert
og oppdatert temagruppen. FMLA ikke til stede.
Landbrukskontoret orienterte litt om
rulleringsprosessen for RMP. Landbrukskontoret
har også vært hos FMLA for utprøving av
saksbehandlerverktøy for elektronisk søknad av
RMP kalt eStil. Det kan kanskje bli noen utfordringer
spesielt for søkerne i oppstartfasen, men systemet
vil kunne bli et godt og effektivt verktøy i fremtiden.

TS

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Bøndene (foretakene) søker gjennom Altinn.
Informasjon fremover er meget viktig, og
Landbrukskontoret vil følge opp dette.
3

Forskrifter;
høringsuttalelse fra
PURA av 04.04.2013

PURA hadde sendte inn høringsuttalelser til forslag
til forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i Oslo
og Akershus samt til forslag til forskrift om miljøkrav
i vannområdet Bunnefjorden med Årungen og
Gjersjøvassdraget (PURA). Her ble det bl.a. påpekt
at nytt miljøkrav pkt. 4 var blitt uteglemt i
høringsforslaget til forskrift for PURA. Punktet
gjelder krav om ikke jordarbeiding i erosjonsklasse 3
og 4 om høsten, i tillegg til at det er tillatt med lett
høstharving til høstkorn. Denne feilen i forskriften,
medfører ny høring.
Det var bred enighet i gruppa om at grasdekte
vannveier og buffersoner med gras er effektive og
viktige miljøtiltak. Temagruppe Landbruk spilte inn
forslag til å fjerne kravet om høsting av graset ved
første forskriftshøring for RMP i møtet 13.09.2012.
Dette ble drøftet på nytt. Det er likevel for sent å
sende inn nytt høringsinnspill om dette for ny RMPforskriftsperiode. (2013-2016).

4

Miljøplanrådgivning i
PURA

Det gjenstår besøk på 32 foretak og til sammen 50
landbrukseiendommer. Er i mål i Frogn, fokus på
Ski. To planleggere er aktive for tiden.
4 miljøplaner laget siden forrige møtet med en
kostnad på kr. 655.000,- og tilskudd (70 %) på kr.
458.500,-. P. O. Lindemark mente det beste ville
være med en helhetlig miljøplan for hele foretaket,
og ikke som i dag med miljøplan trinn 1 og 2.

Søknad om tilskudd til
vannmiljørådgivning for
2013 (Fylkesmannen)

Miljøplanrådgivningen som gjennomføres på
gårdene i PURA, er finansiert både av
Landbrukskontoret i Follo og PURA. I tillegg er
PURA tildelt kr. 75.000,- i tilskudd til det samme fra
FMOA. Ved tildelingen er det gitt en del klausuler
som krever mye administrasjon. Siden
Landbrukskontoret har nok penger til å sluttføre
miljørådgivningen og det generelt er vanskelig å få
tak i personer med riktig kompetanse til
miljørådgivning, er det ikke gitt at det er
formålstjenlig å ta i mot pengene fra FMOA.

Prosjekt Limno-Soil status/sluttrapport

Tore orienterte om status og planer for prosjektet
fremover. Rapport av 15.09.2012 skal gjøres mer
pedagogisk og tilgjengelig før endelig oversendelse
til PURA. Dette vil være et ekstrakt av 15.09.2012rapporten.
To jordbruksområder vil bli brukt i videreføring av
prosjektet, nemlig Østensjøvann og Nærevann. Her
må bl.a. stedfestede gamle og nyere jordanalyser
Innhentes. Landbruksrådgivningen kan eventuelt

5

2

TS

AB/TS

TK

sitte på jorddata.
6

Innledning til diskusjon:
Økt matproduksjon og
gjennomføring av
vannforskriften

Per Ove delte noen tanker rundt utfordringene med
agronomisk god jordbruksproduksjon, i forhold til
mål om økt vannkvalitet.
Diskusjon:
 God agronomi/jordpakking/lagelighet
 Økning i bruken av plantevernmidler, ref.
diskusjonen om Roundup og
sprøytemiddelrester i matvarer
 Færre og færre bønder med fagutdannelse
og gode agronomiske kunnskaper
 Det er vanskelig å overleve som heltids
kornprodusent med dagens klimatiske
forutsetninger
 Norge har klimatiske og arealmessige
begrensninger som vi bare må erkjenne at vi
har.

7

Prosjektet PURA – kort
redegjørelse

- Oppbygging av prosjektet, de andre
arbeidsgruppene med deltakere
- Hovedaktiviteter i temagruppene
- Tiltaksanalyseredaksjonen, TAR
- Orientering om aktiviteter i senere tid

AB

8

Eventuelt

Brev fra temagruppen til Landbruks- og
matdepartementet (LMD) vedr. status i arbeidet
med oppdaterte erosjonsrisikokart for
landbruksarealer ble sendt 27.02.2013. Etter flere
purringer er svar fra LMD mottatt, datert 03.06.2013.
Her henvises det til et pågående prosjekt for mer
informasjon. Prosjektleder gjør en henvendelse til
Skog- og landskap for en status i arbeidet med
kartene.

AB

Tormod ble takket av som fungerende leder for TG
Landbruk i PURA.

3

POL

