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

Sak nr
1

Anita Borge, Erling Endsjø,Tore Krogstad, Tom Wetlesen, Ellen Hougsrud, Unni
Røed, Per Ove Lindemark, Ole T. Eide
Eli Moe,Tormod Solem, Reidar Haugen, Heidi Engelhardt-Bergsjø.
Temagruppe Landbruk
Lille sal, Ås kommune
13.desember kl 09.00-11.30, inkl lunch.
Ole T. Eide
08.februar 2013.

Tema
Oppsummering fra åpent
møte den 20.11:
Matproduksjon i et skiftende
klima.

Vedtak / oppfølging
Positive tilbakemeldinger fra
bøndene om både tema og
foredragsholdere. Godt oppmøte,
ca 110 stk.

Alle

Viktig med samarbeid mellom ulike
aktører som landbrukskontor,
landbruksrådgivning,
bondelagene, Bioforsk, UMB, for å
holde trykket oppe.
Landbrukskontoret bør koordinere
lignende møter med jevne
mellomrom.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Rullering av Regionalt
miljøprogram, status
pr.desember 2012

LMD har i brev etterlyst mer
målrettede tiltak.
Jordarbeidingsrestriksjoner i
erosjonsklasse 1 og 2 kan ikke ses
på som målrettet nok. 40/60
regelen går også ut. I PURA
kommer følgende punkt inn:
Erosjonsklasse 3 og 4 skal ikke
jordarbeides om høsten.
Viktig å få ut informasjon om at det
blir endringer i krav til
jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og
2. Næringen må ikke bli
misforstått. Ole tar med
informasjon til møte med HTM i
Ås.
Status RMP 2012 og
RMP-tallenen er pr.desember ikke
Miljøplanrådgivningen.
klare, men alt tyder på nedgang i
Status og hvordan øke
stubbareal. Årsaken er at flere fikk
trykket?
sådd høsthvete i år enn i fjor,
grunnet en noe bedre høst.
Miljøplanarbeidet har gått litt trått,
men det jobbes med å øke
aktiviteten for 2013. Aktuelt med
flere miljøplanleggere? Samkjøring
av miljøplanleggere ved at
Landbrukskontoret innkaller til
møte.
P-indekshandboka, status og Boka er distribuert til alle bønder i
veien videre.
Follo, i forbindelse med åpent
møte. Bruk av boka bør inn i RMParbeidet. Viktig at bønder får god
hjelp av godt skolerte fagpersoner,
når de skal ta i bruk dette som
verktøy på sitt gårdsbruk. Det kom
opp ønske om at
landbruksdirektøren skulle bli
invitert til neste møte i
temagruppa.
Tilbud fra Bioforsk: Test av
Vedtak: Temagruppe landbruk
modeller for avrenning av
slutter seg til tilbudet. Dette har
næringsstoffer fra landbruket. også Prosjektgruppa og
Site: JOVA-feltet i Skuterud. temagruppe Biologi/limnologi gjort.
Egnethet og mulig bruk på
hele vannområdet PURA.
Follobanen. Forslag fra
Enorme mengder masser skal
Jernbaneverket om
deponeres i forbindelse med
deponering av tunellmasser i prosjektet. Mye finstoff, 0-10 mm.
Årungen.
Årungen har vært foreslått som
deponiområde, dette er ingen god
løsning og bør unngås.
Deponeringen er Jernbaneverkets
ansvar, og de må komme med
løsninger.
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Eventuelt

Landbrukssjefen har sagt opp sin
stilling for å begynne i Statens
landbruksforvaltning fra 18.02.13.
Det må konstitueres leder av
temagruppe Landbruk til ny
landbrukssjef er på plass..
Neste møte blir 08.02.13.

Tilslutt ble det ønsket God Jul med gode smørbrød og snitter!

