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Sak nr Tema Vedtak / oppfølging   
1 
 

Referater Referat fra 22. september godkjent.  Eide 

2 
 

Handlingsplan for 
landbruk-PURA 

Ole presenterte handlingsplanen for 
temagruppen. La vekt på at dette er en 
førstegenerasjonsplan som skal 
spisses og forbedres underveis. 
Planen er godkjent av Koordinerende 
utvalg for landbrukskontoret samt 
presentert for prosjektgruppa i PURA. 
Planen ble oversendt FMLA 22.10.10. 
de ulike tiltakene ble diskutert. 

 Eide 

3 
 

Prosjekt Limno-Soil. En 
statusrapport fra 
prosjektet. Tore 
Krogstad 

Tore Krogstad presenterte en 
statusrapport for temagruppen. 
Landbrukskontoret leverer oversikt 
over tiltak i nedslagsfeltet til Årungen 
over de siste 10-år, så langt det er 
mulig. Krogstad leverer PURA en 
justert prosjektbeskrivelse for Limno-
Soil prosjektet. 

 
 
 
 
 
 
Krogstad 



 
4 

Bruk av P-
indekskalkulatoren. 
Landbruksrådgivningen 
Sør-Øst sine tanker 
rundt dette. Unni Røed 

Det var bredt synspunkt i gruppa om at 
samarbeid mellom landbrukskontoret, 
landbruksrådgivningen og 
bondelagene må til for å nå ut til 
brukerne. Likeså må man ha 
opplæring i bruken av kalkulatoren, 
Tore Krogstad lovet å kurse aktuelle 
personer. Dette vil være et tema på 
møter mellom næringa og 
landbrukskontoret vinteren/våren 2011. 

 Eide 

 
5 

Erfaringsutveksling 
mellom temagruppene 
landbruk i 
vannområdene i 
Akershus og Østfold 

Temagruppe landbruk i PURA mener 
at et slikt forum vil være nyttig for det 
videre arbeidet i PURA. Kari hos FMLA 
jobber videre med saken. 

 Engmark 

6 Eventuelt Tormod orienterte om grasdekte 
buffersoner i PURA, en gledelig økning 
av disse.  

 

7 Neste møte Først fastsatt til den 08.02.11, dette 
gikk ut grunnet at prosjektleder skulle 
på kurs. Neste møte blir derfor 
01.03.2011 kl 09.00-12.00, inkl lunch 

Alle 

 
 

 Møtet ble avsluttet med Jule-Wraps!  

 
 
 
 


