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

Sak nr
1

Tema
Referater

Anita Borge, Reidar Haugen, Unni Røed, Tone Aasberg, Tore Krogstad, Kjell
Thirud, Eli Moe, Tormod Solem, Svein Skøien
Erling Endsjø
Temagruppe landbruk
Landbrukskontoret
05.10.2009 9-11.30
Svein Skøien
11.12.09 kl 9

Vedtak / oppfølging
Referat fra 28.08.09 godkjent
Referat fra 20.05.09 godkjent. Under
sak 2 presiseres at P-indeksprosjektet
utføres i samarbeid med
Landbrukskontoret jfr
prosjektbeskrivelse.

Ansvarlig
SS

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Prosjekt
miljøplanrådgiving

Landbrukskontoret orienterte om
status for prosjektet.
Svennevik har begynt med
gårdsbesøk.
Budsjett for prosjektet i 2010 og 2011
er godkjent av Koordinerende utvalg,
men skal endelig vedtas av
kommunestyrene.
Det ble drøftet mulig samarbeid med
Forsøksringen og
Bondelag/landbrukslag.
Det ble konkludert med at Bondelagets
og forsøksringens rolle er som
videreformidler, ”døråpner” og
motivator. Det ble videre presisert at
det er viktig å koordinere, slik at det
ikke blir flere ulike etater som
henvender seg til bøndene. Prosjektet
styres stramt fra Landbrukskontoret.
Styringsgruppa for PURA ønsker en
prosjektbeskrivelse som grunnlag for
en bevilgning til delfinansiering av
prosjektet.
NILF-prosjekt
NILF er i gang med prosjektet og skal
kostnadseffektivitet
gjennomføre en internettbasert
spørreundersøkelse blant bønder i
Østfold og Akershus.
Landbrukskontoret har utarbeidet lister
med adresser og e-post som kan
benyttes av instituttet.
RMP, SMIL og
Vi er i gang med saksbehandling av
jordarbeidingsforskrift
RMP-søknader. Det har vært færre
SMIL-søknader enn ønskelig til
forurensingstiltak, men vi prioriterer å
få fram flere søknader i høst i
forbindelse med miljøplanbesøkene.
Jordarbeidingsforskrift vil bli innført for
PURA fra 2010.
Ås Landbrukslag påpeker at det er
ønskelig med innføring av tilskudd til
grøfting.
Vi følger opp arbeidet med forskriften
og avventer høringen.
Involvering av landbruket Vannforvaltningsforskriften forutsetter
i videre gjennomføring
medvirkning. Bondelagene og
Skogeierlagene er viktige medspillere
for forvaltningen. Viktig å skape et
positivt samarbeidsmiljø og ikke drepe
entusiasmen i landbruket.
Lagene kan bruke sine medlemsskriv
og sine fagmøter og arrangementer til
å informere og motivere om de aktuelle
tiltak som skal gjennomføres.
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Bondelagene
Forsøksringen
Landbrukskontoret
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P-indeks prosjekt
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Seminarer
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Skog
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Eventuelt

Tore Krogstad orienterte.
Landbrukskontoret har valgt ut gårder.
Registreringsskjema er utarbeidet og
modellen er klar til bruk.
Vi vil i fellesskap besøke gårdene for å
legge inn de nødvendige
opplysningene
PURA-seminar om
Innsjørestaurerende tiltak 28.10
Morsa-seminar om utfordringer for
landbruket 12-13.10
Påmeldinger imøteses
Avrenning fra skog ble drøftet med
henvisning til Morsa-publikasjonen
Skogbruk og vann. Dette tema trenger
mer oppmerksomhet. Vi tar det opp
som et eget tema på neste møte. Vi
sørger også for distrbusjon av
publikasjonen til bønder/skogeiere i
PURA.
Reidar og Morten Lysø foreslår et
opplegg for neste møte
Bønder som er selvstendig
næringsdrivende bør få møtehonorar
for deltakelse i Temagruppa. Det
henstilles til PURA å ta opp dette og
eventuelt legge det inn i budsjett.

Tore Krogstad
Landbrukskontoret
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