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

Temagruppe Biologi/limnologi:
Knut Bjørnskau, leder av gruppen, Ski kommune - KB
Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune - ALB
Nina Sømme, Oppegård kommune - NS
Gunnar Larsen, Ås kommune - GL
Anne-Marie Holtet, Ski kommune - AMH
Temagruppe Landbruk:
Erling Endsjø, Kråkstad og Ski bondelag - EE
Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag - TW
Unni Røed, forsøksringen SørØst - UR
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo - TS
Reidar Haugen, Ski kommune - RH
Tone Aasberg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. - TAa
Tore Krogstad, UMB - TK
Stein Sæter, Landbrukskontoret i Follo fra kl 10.20 – StS
Øivind Løvstad, Limno-Consult - ØL
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo - SS
Eli Moe, Frogn kommune - EM
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. - TWi
Nesodden kommune

Møtegruppe:

Fellesmøte temagruppe Styringsgruppen med ledere av
temagruppene i PURA

Møtested:

Rådhuset i Ås, Store sal.

Møtetid:

28.08.2009 kl 09.30 -12.00 inkl. lunch

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Temagruppe Biologi/limnologi: 07.10.2009, Ski rådhus
Temagruppe Landbruk: 05.10.2009, Skoleveien 3, Ås

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Tema

Vedtak/oppfølging

Innledning v/ Knut

Knut innledet med en presentasjon. Se elektronisk
vedlegg.
Hovedpunkter:
- store utfordringer innen landbrukssektoren, viktig
med fokus på tiltak her
- Fylkeskommunene blir av Vannregionutvalget
bedt om å legge opp til en årlig rapportering på
tiltak beskrevet i forvaltningsplanen med
tiltaksprogram når det gjøres vedtak etter ny planog bygningslov som regionsplan/
handlingsprogram
- PURA skal oppdatere sine faktaark årlig på tiltak
og vannkvalitet
- Derfor: Viktig med:
- synliggjøring av effekt av lokale tiltak i
vannforekomstene – rapportering på
utvikling
- helhetsforståelse for prosesser i et
nedbørsfelt
- felles forståelse for viktigheten av tverrfaglig
samarbeide ved gjennomføring av tiltak
innen landbruket og integrert, langsiktig
vann- og jordovervåking
- en god dialog med gårdbrukeren, som blir
avgjørende for oppfølging av Vanndirektivet
og vannforvaltningsforskriften
- kommunestyrene har i juni 2009 i sin behandling
av Tiltaksanalyse for PURA og utkast til
forvaltningsplan med tiltaksprogram fattet behov
for økte ressurser til Landbrukskontoret.
Utprøving av
Tore Krogstad holdt innlegg om fosfor-indeks. Se
fosforindeks (P-indeks) elektronisk vedlegg.
på utvalgte gårder i
Utvelgelse av gårder vil bli foretatt ved et
PURA-området
samarbeid mellom Landbrukskontoret og Tore
Krogstad.
Målet er at P-indeks skal kunne kobles mot
gjødselsplaner.
Prosjektet gjennomføres høsten 2009, slik at det
vil ha overføringsverdi til øvrige gårder i PURA og
målrettet arbeid med tiltak der.
Prosjekt
Tormod redegjorde for prosjektet
miljøplanrådgivning
miljøplanrådgivning på gårder i PURA-området.
Det ble delt ut følgende materiale i papirformat:
- liste over produksjonstilskuddssøkere med
tilhørende eiendommer som må ha
miljøplanregistrering.
- dokumenter for miljøregistreringer i PURA:
Hydroteknisk delplan, søknad om tilskudd til
spesielle miljøtiltak i jordbruket m/ gårdskart,
registrering av landbruksforurensninger m/
gårdskart.
Håvard Svennevik vil bistå Tormod i prosjektet.
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Integrert, langsiktig
vann- og
jordovervåking

Øivind Løvstad holdt innlegg om LIMNO-SOIL:
Integrert, langsiktig vann- og jordovervåking. Se
elektronisk vedlegg.
Hensikten med prosjektet er å gjennomføre et
metodisk opplegg for integrert vann- og
jordovervåking for å kunne følge effektene av
tiltak innen jordbruket.
En foreløpig prosjektbeskrivelse fra LimnoConsult og Tore Krogstad er levert PURA. Denne
revideres og sendes PURA snarlig, stilet som et
tilbud med utfyllende beskrivelse av opplegget,
tidsplan og kostnadsoppsett.
Tilbudet oppdateres ihht ”Klassifiseringsveileder”
av 03.07.2009 (se www.vannportalen.no).
Pilotprosjekt med
Knut redegjorde for viktigheten av de to
særskilte
prosjektene
fokusområder
- P-indeks v/ Tore Krogstad
Østensjøvann og
- ”Integrert jord og vann” v/ Øivind Løvstad og
Årungen – øvrige
Tore Krogstad
vannforekomster
Prosjektene muliggjør en integrert innfallsvinkel
på gjennomføring av tiltak og miljøovervåking i
vårt vannområde, og utgjør et godt utgangspunkt
for målrettet kommunikasjon mot bøndene. Det er
derfor viktig at erfaringene fra pilotprosjektet med
P-indeks høsten 2009 videreføres i form av tiltak
på øvrige gårdsbruk.
Form på rapportering – Knut redegjorde for viktigheten av rapportering til
viktig med god
bøndene, både i prosjektet ”Integrert jord og
tilbakemelding til den
vann”, og P-indeks-prosjektet. I tillegg vil det
enkelte gårdbruker
rapporteres årlig til Vannregionmyndigheten på
tiltak og effekt av disse.
Finansiering – søknad På bakgrunn av tilbudet fra Øivind på prosjektet
om statlige midler
”Integrert jord og vann” vil PURA søke om statlige
midler for gjennomføring.
Eventuelt
Utkvittering av sak 5 på møte i prosjektgruppen
18.06.2009: Tilbakemelding til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus på ”Forskrift om krav til
jordarbeiding og miljøtiltak i nedbørsfelt til særlig
utsatte vassdrag”.
Tormod gikk igjennom to alternative forslag til
tilbakemelding til FYOA vedr. forskriften, rundskriv
1/2009 (kommentarene til forskriften) og
søknadsskjema. Disse var på forhånd sendt ut til
temagrupe Landbruk. Temagruppen besluttet å
sende den korteste versjonen til FYOA.
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