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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Anita Borge, Reidar Haugen, Erling Endsjø, Tore Krogstad, Tormod Solem, Kari 

Engmark, Per Ove Lindemark, Øystein Kvarme, Stein Sæter, Ole T. Eide 
Forfall: Eli Moe, Unni Røed, Tom Wetlesen  
Møtegruppe: Temagruppe landbruk 
Møtested: Quality Spa & Resort Son 
Møtetid: 01.juni kl 09-12.00, inkl lunch. 
Referent: Ole T. Eide 
Neste møte: I september. Tema blir skogbruk og vann. 

 
 
Sak nr Tema Vedtak / oppfølging   
1 
 

Referater Referat fra 1. mars godkjent.  Eide 

2 
 

Modell for beregning av 
fosfortap fra dyrket areal i 
PURA (Forbedring av modell, 
nye faktorer). 

Tore Krogstad orienterte om 
modellen. Det største 
forbedringspotensialet ligger i 
bedre erosjonskart.  
Modellen må forbedres ifht at den 
for flere vannforekomster viser for 
lave tilførselstall. UMB er villig til å 
bistå Landbrukskontoret i arbeidet 
med å forbedre modellen. Skog- 
og grøfteavrenning må bl.a inn. 

Krogstad 
Sæter 
Eide 
Borge 

3 
 

Kostnadstall for tiltak innen 
landbruket. (Hvordan 
rapportere kostnader for 
landbrukstiltak i årsrapport 
2008-2010, innspill fra 
gruppa). 

Konklusjonen ble å bruke tallene 
fra Tiltaksanalyse for PURA, men 
man bør gå i dialog med NILF for 
å gjøre forbedringer (ref NILF-
rapport 2010-2). Det er for stor 
spennvidde i dagens tallmateriale. 

Borge/Eide 

 
4 

P-indekskalkulatoren. 
Fastsette dato for opplæring, 
samt at gruppa bestemmer 
seg for hvem som skal være 
med. 

Dato for opplæring ble satt til 
22.juni, i datarommet til Ås 
kommune. Temagruppas 
medlemmer ble invitert til å delta. 

Krogstad/Eide 



 
5 

Miljøplanrådgivningen i 
PURA, fremdrift. 

For å holde trykket oppe er to nye 
miljøplanrådgivere engasjert, den 
ene presenterte seg på møtet. 
(Øystein Kvarme). Viktig å merke 
seg at å lage plan er en ting, 
oppfølging og gjennomføring er 
det avgjørende og må følges opp. 
Tempoet i miljøplanrådgivningen 
bestrebes å holde tritt med PURAs 
frister for igangsetting av tiltak 
(innen 2012). 

Solem/Eide 

6 Eventuelt En artikkel fra Smaalenenes avis, 
26.05.11 ble delt ut. ”Best med 
høstpløying likevel?” Bioforsk skal 
utarbeide en rapport om temaet, 
rapporten forventes å være klar i 
august.  
 
Det ble bedt om innspill til tema på 
fagtreff i Vannforeningen 
28.11.2011. Det kom ingen 
innspill. 
 
Anita redegjorde for 
jordbruksoppgjøret og momenter 
ifht vannmiljøarbeidet. 
 
Oppfølging av gjødselplaner, blir 
disse fulgt opp? Jfr Forsøksringen 
Sørøst blir om lag 90% av planene 
fulgt opp. 

Alle 

 
 
 
 


