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

Sak nr
1
2

Tom Wetlesen, Ellen Hougsrud, Unni Røed, Per Ove Lindemark, Tormod Solem,
Reidar Haugen, Heidi Engelhardt-Bergsjø, Ole T. Eide.
Anita Borge, Erling Endsjø, Tore Krogstad, Eli Moe.
Temagruppe Landbruk
Lille sal, Ås kommune
08.februar 2013, kl 09.00-12.00, inkl lunch.
Ole T. Eide

Tema
Referat fra forrige møte
13.12.12
Rullering av Regionalt
miljøprogram. Status, brev
fra LMD, bruk av Pindekskalkulatorhåndboka i
RMP-arbeidet, bruk av
miljøplan, midler/støtte

Vedtak / oppfølging
Referat godkjent.
-

-

-

Stort engasjement, mange AB, HEB
høringssvar.
Miljøavtaler, LMD ønsker
dette som et ledd i
målretting av tiltak.
1.mill ekstra til Akershus,
samme i Østfold. Det kom
innspill om at man bør se
fylkene under ett for å
nyttiggjøre pengen best
mulig.
RMP-søknader skal legges
inn i e-Stil fra høsten 2013.
For at tiltakene skal
spisses best mulig bør man
ned på gårdsnivå, her blir
bruk av Pindekskalkulatoren sentral!
Kartmaterialet er for dårlig
pr.dags dato, PURA bør
henvende seg direkte til
LMD om dette.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

RMP resultater 2012 og
Miljøplanrådgivningen.
Oppsummering og veien
videre.

4

Fungerende leder av
temagruppe landbruk

5

Handlingsplan landbruk.
Ajourføring, oppdateringer

6

Eventuelt

Tilslutt ble det servert en god lunch!

Alle 4 miljøplanleggerne er i gang
igjen. Det har kommet inn nye
planer i PURA i år.
Det er en frivilling ordning, men
landbrukskontoret vil kontakte
bønder som i utgangspunktet ikke
ønsker plan.
Miljøplan bør bli et vilkår for å
søke RMP.
Det bør bli en miljøplan, ikke slik
som nå med trinn 1 og trinn 2.
Viktig med opplæring/kursing av
bønder i bruk av miljøplan.
Når det gjelder RMP for 2012 ble
det en nedgang i areal overvintret i
stubb i Follo. Dette skyldes i første
rekke den unormale høsten 2011,
da det ikke var mulig å så
høstkorn.
Tormod Solem fungerer som leder
av temagruppe landbruk-PURA,
inntil videre.
Et punkt om bedre kart må inn i
handlingsplanen, jfr sak 2. Ellers
bør man se til rulleringsprosessen
for RMP, og gjøre
justeringer/oppdateringer når dette
arbeidet er ferdig.
- Det er ønskelig at
prosjektleder redegjør for
status i prosjektet på alle
områder ved neste møte.
- Landbrukssjefen takket for
seg som leder, han takket
for godt og givende
samarbeid.
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