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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
 
  Møtegruppe:     Temagruppe Landbruk, PURA 
 

Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 
 
 
 
 

    Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 
 
    Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag - TW 
    Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo,  LMJ 
    Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo - EH 
    Reidar Haugen, Ski kommune - RH 
    Per Ove Lindemark, Norsk Landbruksrådgivning – POL 
 

Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo, møteleder- TS 
Erling Endsjø, Kråkstad og Ski bondelag - EE 
Tore Krogstad, UMB-TK 
Eli Moe, Frogn kommune - EM 
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving SørØst 

Møtested:     Store salong, Ås kulturhus 

Møtetid:     13.06.14 kl. 09.00 – 12.30 

Referent:     Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving SørØst  

Neste møte:     Avtales senere 

  
 

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

Sak 
nr. 

 

Tema 
 

Vedtak/oppfølging 
 

Ansv. 

1 Referat fra forrige møte 
26.02.14 

Referatet godkjent. Anita hadde noen 
tekstjusteringer / kommentarer. 

TS 

2 Status E18 –  Ny jord-
prosjektet, uttalelse til 
planprogram 

Utdelt høringsuttalelse fra 
Landbrukskontoret. PURAs uttalelse var 
tidligere blitt sendt i kopi til gruppen. 
Vannområdene er nå involvert og PURA og 

TS, AB 
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 2 

  MORSA snakker samme språk. 
Anleggsarbeidet er en større risiko for 
vannområdet enn jordflytting.  
Det planlegges å flytte 350 dekar jord til 
nybrott i skog og tidligere dyrket mark. Koster 
350.000 kr pr dekar.  
Påpekt under møtet at planen må inneholde 
avtaler som sikrer et godt resultat. 
Tydeliggjøre ansvarsforhold og hvilke tiltak 
som iverksettes. 

 

3 Tilstandsrapportering 
framover. Agricatkjøring 
i 2014? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modellen Agricat er tenkt å erstatte Limno-
Soil.  Stor forskjell i beregninger av 
fosforavrenning; -  dobbel mengde med 
Agricat. En mer riktig modell da 
overflateavrenning og bakgrunnsavrenning  
er tatt hensyn til. Grunnlag for beregninger 
av landbrukstilførsler i lokale tiltaksanalyser. 
TK påpekte at det er viktig å kalibrere 
modellen, er nivået riktig? Kalibrere mot et 
nedslagsfelt en har kontroll på, f.eks 
Årungen. 
Viktig med en modell som fanger opp 
endringer, måle i etterkant hva som har 
skjedd. På rett vei, gjenstår å se om 
modellen er brukbar i praksis. Må 
kommunisere med systemer som brukes for 
datainnleggelse, e-Stil etc. 
PURA retter en henvendelse til Akershus 
fylkeskommune for informasjon om en 
eventuell felles kjøring for hele vannregionen 
også i 2014. PURA holder også dialogen 
med Bioforsk vedr. utvikling av webbasert 
versjon av Agricat. 

 
TS, AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Status 
miljøplanrådgivning 
I PURA 

Notat over status ble delt ut på møtet.  
Langspurt for å bli ferdige i 2014. Det er igjen 
12 foretak som ikke har blitt kontakta.  Kun 
én aktiv miljøplan-legger i vinter. Tormod har 
koordinert, ordna søknader og trykka på for 
at planene skal bli utført. God effekt av 
jordbrukstiltak. 1. prioritet for bruk av SMIL-
midler.  

TS 

5 Handlingsplan 
landbruk, 
status 

Handlingsplan for landbrukstiltak i PURA 
2014-2016. Renskrevet etter møte i 
temagruppe Landbruk 26.02.2014. 
Inneholder arbeidsområde, ansvarlig, tiltak 

TS 
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  kostnad og gjennomføring. Tormod tok for 
seg en del punkter i planen. Bl.a. sendt 
påminnelse om jordarbeidingskrav til 
gårdbrukere i vår, har ambisjoner om å få en 
oversikt over hesteanlegg, vise til 
jordanalyser før spredning av avløpsslam, 
påminnelse om rensing av fangdammer. 

 

6 Østensjøvann - 
prosjektforslag 

Det er laget utkast til et prosjekt for bedring 
av vannkvalitet i Østensjø-vannet ved 
intensivering av tiltak i landbruket. Bakgrunn: 
Fagseminar i mars om utfisking. Ski gjør nå 
mye med avløp til bekk som fører ut i 
Østensjøvannet. Aktuelt nå å vise tiltakslyst 
og handling på landbrukssida. Oversiktlig 
nedbørsfelt og representativt område. 
Prosjektet er avhengig av ekstern 
finansiering, tenkt start høsten 2014. Utbedre 
hydrotekniske behov, gras i dråg, potensiale 
for mer åker i stubb, gjødselplanlegging, 
fosforindeks-kalkulator m.m. Samarbeid med 
Norsk Landbruksrådgiving SørØst. 
PURA ble oppfordret av Kari Engmark til å 
sende søknad til Fylkesmannen om 
gjennomføring av prosjekt Østensjøvann. 

TS, AB 

7 Status prosjekt PURA Mange saker, bl.a.: 
- Deponering av masser fra Follobanen.   
PURA fraråder.    
- Massedeponi i Nøstvedtmarka ved   
Gjersjøen. 
- Nytt rapporteringssystem for 
tiltaksgjennomføring i spredt bebyggelse og 
kommunalt avløp.  
- Ordet vannforekomst byttes ut med  
tiltaksområde for å harmonisere med 
begreper i Vann-nett. 
- PURA- seminar for hele 
prosjektorganisasjonen 25.sept på Thon 
Hotel, Ski. Alle oppfordres til å delta. 
- Presentasjon om PURA i Lions Club Ås 
07.05.2014 
- Presentasjon i bransjetreff Follorådet 
("Vannklyngen") om arbeidet i et 
vannområde. 

AB 

 


