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

Temagruppe Landbruk, PURA

Til stede:

Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag - TW
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving SørØst
Per Ove Lindemark, Norsk Landbruksrådgivning – POL
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo, møteleder- TS
Tore Krogstad, UMB-TK
Reidar Haugen, Ski kommune - RH
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo, LMJ
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo - EH
Anita Borge, prosjektleder PURA – AB

Forfall:
Ikke møtt:

Erling Endsjø, Kråkstad og Ski bondelag - EE
Eli Moe, Frogn kommune - EM

Møtested:

Lille sal, Ås kulturhus

Møtetid:

28.11.14 kl. 09.00 – 12.30

Referent:

Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo

Neste møte:

Avtales senere

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

Sak Tema
nr.
1 Referat fra forrige møte
13.06.14.

Vedtak/oppfølging
Referatet godkjent. Anita hadde noen
tekstjusteringer.

Ansv.
LMJ

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

2

Prosjekt Østensjøvann - Se referat av 13.06.14 og prosjektbeskrivelsen for
status
bakgrunn for prosjektet.
Midler fra fylkesmannen er innvilget – 90 000,-.
Status november 2014:
Alle aktive bønder i nedbørfeltet, 16 stk, har fått
besøk av miljøplanrådgiver. Inntrykket er generelt
god miljøtilstand.
Landbruksrådgivningen skal lage gjødslingsplan
med fosfor-indekskalkulator for hvet enkelt bruk for
vekstsesongen 2015. Jordarbeidingsmetode for
2014 legger grunnlaget for gjødslingsplan for 2015.
Det blir utarbeidet fosforindeks for hvert enkelt
gårdsbruk, i tillegg vil det også bli utarbeidet
fosforindeks for alle arealer under ett.

LMJ/TS
AB

POL

SMIL- midler er brukt opp for 2014. Det er søkt om
ekstra midler gjennom prosjektet, kr. 70 000,-. Dette
blir trolig i minste laget for å kunne gjennomføre
planlagte tiltak.
Nitrogensensor (N-sensor) er en god metode for
mer optimal gjødsling. Metoden er imidlertid
kostbar, og er derfor ikke veldig utbredt i næringa.
Krav om høyere protein i avlingene genererer
hardere gjødsling med nitrogen, og er miljømessig
lite gunstig. Vil det være hensiktsmessig og bruke
N-sensor på arealer rundt Østensjøvann?
Landbruksrådgivningen og landbrukskontoret
samarbeider om kontakt mot Yara for å se på et
mulig tilleggstiltak i prosjektet.
Flom og behov for opprensk av utløp fra
Østensjøvann er meldt som problem fra grunneiere
rundt innsjøen. Tiltak for å bedre forholdene bør
vurderes og tas inn i prosjektet.

3

E18 – Ny jordprosjektet, Lars Martin informerte om E-18 og Ny
LMJ
reguleringsplanjordprosjektet. Reguleringsplan blir lagt ut på høring
prosessen
i desember. Prosjektet er et pilotprosjekt, der
Statens vegvesen må erstatte jordbruksarealer som
forsvinner ved utbygging av ny E 18 fra Retvet til
Vinterbro. De nye jordbruksarealene skal utgjøre
minst like store arealer og ha minst like god kvalitet
som arealene som forsvinner. Forbedring av kvalitet
på eksisterende jordbruksarealer inngår også i
prosjektet.

2

PURA har denne høsten vært invitert på to møter
med Statens vegvesen/Asplan Viak. Tema på
møtene:
- gjennomgang av utkast til konsekvensutredning
samlerapport for "Ny jord"-prosjektet slik det så ut
15. september
- ny gjennomgang av konsekvensutredning
samlerapport for "Ny jord"-prosjektet slik det så ut
11. november
- gjennomgang av utkast til reguleringsplan
(planbeskrivelse) slik det så ut 11. november
- overvannshåndtering, renseløsninger for
veitraseen.

LMJ

PURAs innspill har dreid seg om:
AB
- presisering av viktigheten av å ivareta
vannkvaliteten i utbyggingsprosjektet – vurdering av
områdene i PURA som skal motta jord
- verdivurdering av de ulike resipientene
- diverse temaer i rapportene, justering og endring
av tekst
PURA og Morsa har på møtene understreket at
store ressurser er benyttet for å gjøre jordbrukstiltak
i området, og det er viktig at ikke dette
undermineres.

4

Miljøplanregistreringer – Notat over status ble delt ut på møtet.
status 2014
Pr. 28.11.14 er det 178 miljøregistrerte
eiendommer, av 210 mulige. Hydrotekniske planer
som er utarbeidet er 56 stk. hvorav 22 er utført.
Noen foretak er det ikke aktuelt å utarbeide plan for
av ulike grunner. Relativt få gjennomførte planer
skyldes i hovedsak vær og føre. Ingen planer har
fått inndratte midler, og man forventer en høyere
gjennomføringsgrad ved bedre værforhold.

TS

Resterende areal som ikke er tatt med i denne
runden er det stort sett planlagt for tidligere gjennom
Årungen-prosjektet.
Det er i forskrift satt miljøkrav om dråg i PURA. Dråg
er imidlertid vanskelig å definere og kontrollere.
Dråg definert på kart trenger nødvendigvis ikke
være et erosjonsmessig problem i virkeligheten.

5

Regionalt miljøprogram
(RMP) – status 2014

Endelige tall og resultat av søknadsomgang 2014
kommer på nyåret.
Det antas at det er stor økning av areal med
høstkorn i 2014. Etableringen har imidlertid vært
god med generelt godt plantedekke, noe som gir
god effekt mot erosjon.

3

TS

6

Agricat – oppsummering Møtet ble avlyst grunnet sykdom. Bakgrunn for
etter møte m. Bioforsk
møtet er behov for å videreføre Agricat som modell
25.11
for tilførselsberegninger fra landbruks-sektoren i
PURA. Modellen ble kjørt for hele vannregionen i
2013. Det er behov for konkrete tall for bruk i
tilførselsregnskapet til PURA.

7

Registering av
landbrukstiltak i Vannnett

Vann-nett er verktøy for rapportering av tiltak videre AB
til EU. Notat angående landbrukstiltak i PURA ble
sendt ut til gruppa 22.10.14 av Lars Martin.
Detaljeringsgrad av tiltak er økt på grunn av behov
for å synliggjøre gjennomføringsgrad og å kunne
kvittere ut tiltak i landbrukssektoren.
Landbrukstiltak i PURA er nå i Vann-nett delt opp i
fem moduler:
-Miljøtilpasset jordarbeiding
-vegetasjon og markdekke
-Hydroteknikk
-Administrative tiltak
-Gjødslingstiltak

8

Handlingsplan landbruk
- status

Handlingsplan for landbrukstiltak i PURA 2014-2016 LMJ
ble gjennomgått.
Viktigste punkter som ble diskutert:
-Punkt 2. Redusert jordarbeiding om høsten. Behov
for og gjennomføring av datakurs for bønder vil bli
vurdert før søknadsomgang 2015.
-Punkt 3. Vegetasjonssoner og grasdekte
vannveier. Fylkesmannen evaluerer
tilskuddsordning og tar initiativ til ei gruppe som ser
nærmere på aktuelle tilpasninger og endringer av
ordningen.

9

Eventuelt

AB/LMJ

KE

Anita orienterte om aktuelle saker i PURA:
AB
-Samlet saksfremstilling om høringsdokument til
regional plan for vannforvaltning med tiltaksprogram
er sendt eierkommunene og skal vedtas/er vedtatt
av kommunestyrene høsten 2014.
-Alunskiferdeponiet på Taraldrud: PURA har sendt
henvendelse til Fylkesmannen, etterspurt
fremdriften for deponiet og bedt om å bli holdt
informert om denne.
-Motocrossbane i Assurdalen: PURA har sendt
henvendelse til Fylkesmannen om status i saken
angående utslippstillatelse.
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-Miljøgifter i Indre Oslofjord: Litteraturstudie som tar
for seg tette flater, kilder og tiltak gjennomføres av
COWI/Aquateam.
-KOS-gruppa har arbeidet med nytt
rapporteringsverktøy for tilførsler fra kommunalt
avløp, avløp i spredt bebyggelse og tette flater.
-Vannkvalitetsovervåking. Det er behov for ny
anskaffelse fra 2016. Dette er ressurskrevende
prosess og det er planlagt å bruke tid på dette i
2015.
-Kommunene vil få opp ny politisk sak angående
finansiering av PURA i 2015.
Ellen går ut i permisjon fra 01.01.15. og takket for
seg.
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AB

