PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET”
TEMAGRUPPE LANDBRUK
Til stede:
Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Sak nr
1

Svein Skøien, Tore Krogstad, Tormod Solem, Erling Endsjø, Tom
Wetlesen, Eli Moe, Anita Borge, Tone Aasberg
Ingen
Temagruppe Landbruk
Landbrukskontoret
16.01.2009 kl 09.00-12.00
Svein Skøien
04.03.2009

Tema
Referat fra forrige møte
21.10.08

2

Sammensetning av
temagruppa

3

Tiltaksanalysen.
Landbrukstiltak.

Vedtak / oppfølging
Referatet ble kommentert. Saken om
videreføring av prosjekt om
fosforindeks tas opp med Tore
Krogstad.
Gruppa bes om å kommentere notatet
fra Øyvind Løvstad.
Reidar Haugen er nytt medlem etter
Knut Bjørnskau. Det er sendt invitasjon
til Viken Skog og til Forsøksringen Sør
Øst om å være representert, men
foreløpig har det ikke kommet svar. Vi
tar en henvendelse på nytt.
Anita gikk gjennom de notater som er
sendt til Vannregionmyndigheten.
Stein gikk gjennom beregningene av
kostnader for tiltak i jordbruket.
Gruppa kommenterer at drenering
også er et viktig tiltak som må være
med. Effekten av hydrotekniske tiltak
settes høyere, og det er viktig å sette i
verk tiltak der det er høye fosfortall.
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Svein
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PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Beregning av kostnader
for landbrukstiltak,
henvendelse til NILF

Virkemidler for
gjennomføring av
tiltakene
RMP, SMIL,
Informasjonstiltak, FoU

Landbrukskontoret har en dialog med Svein
NILF (Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning). Det
blir møte med NILF, Landbrukssjefen i
Follo og Landbruksdirektørene i Oslo
og Akershus og Østfold 2. februar for å
få igangsatt et utredningsprosjekt om
dette.
Svein
RMP og SMIL er økonomiske

virkemidler.
Forskning og utviklingsoppgaver
som vi prioriterer, er fosforindeks
og utvikling av hydrotekniske
løsninger.
Informasjon og veiledning blir viktig.
Kontoret har adresselister til
samtlige brukere i PURA.
Informasjonsskriv skal skrives og
sendes ut i samsvar med
informasjonsplanen.
Veiledningsmateriell til bøndene
lages i samarbeid med
Fylkesmannen

Planer for gjennomføring Forsøke å finansiere
av tiltak
prosjektmedarbeider. Tas opp med
Prosjektgruppen.
Markdager
Fagmøter
Løpende veiledning og innhenting av
SMIL-søknader
Veiledning og markedsføring av RMP
En konkret tiltaksplan utarbeides av
landbrukskontoret
Møteplan
Neste møte: 4. mars kl 9-12
Landbrukskontoret
Eventuelt
Forslag til bonde som kan holde
innlegg på seminar 10. februar. Noen
navn ble foreslått.
Problematikk knyttet til svært høye PAL tall på UMB’s beiteområder ved
Årungen. Kontakte UMB for å se på
mulighet for studentoppgaver med
dette som tema.

Svein

alle
Anita
Svein

