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

Temagruppe Landbruk, PURA

Til stede:

Erling Endsjø, Kråkstad og Ski bondelag - EE
Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag - TW
Unni Røed, Landbruksrådgivningen SørØst - UR
Per Ove Lindemark, Norsk Landbruksrådgivning - POL
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo - TS
Reidar Haugen, Ski kommune - RH
Eli Moe, Frogn kommune - EM
Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo - EH
Anita Borge, Prosjektleder PURA - AB
Lars Martin Julseth, møteleder - LMJ

Forfall:

Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Tore Krogstad, UMB-TK

Møtested:

Lille Sal, Kulturhuset, Ås kommune

Møtetid:

25.10.2013 kl. 09.00 – 12.30

Referent:

Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo

Neste møte:

20.11.2013 kl 9.30 -13
Ås kulturhus, lille sal

Forkortelser i kolonne “Ansvarlig”: Se liste over “Til stede”

Sak Tema
nr.
1

Godkjenning av referat
fra møte 18.06.2013.

Vedtak/oppfølging
Referatet godkjent.

Ansv.
LMJ/AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

2

Status prosjekt PURA

Anita orienterte om status i prosjektet:
-

-

3

AB

Tiltaksanalysen
PURAs bidrag til regionalt program for
vannkvalitetsovervåking
Overvåking av vannkvalitet i PURA i 2014
Årsrapport for vannkvalitetsovervåking i
PURA 2012
Prosjektgruppemøte 05.11.2013
Fagsamling vedr. mulig utfiske i
Østensjøvann
Utbygging E 18 Retvedt – Vinterbro, dialog
med Statens vegvesen
Pilotanlegg for rensing av vaskevann fra
Nordbytunellen – dialog med Statens
vegvesen
Etablering av ny web-side for PURA

Evaluering av tiltak mot
fosfortap fra
jordbruksarealer, ny
rapport fra NILF/Bioforsk

Rapporten presenterer resultatene fra et
prosjekt med hovedformål å øke kunnskapen
om kostnader og fosforeffekt ved miljøtiltak for
redusert fosforavrenning fra jordbruket fra
ulike kornområder i Norge. Lenke til rapporten
på nett:
http://www.vannportalen.no/NILF_rapport_201
3_3_hjemmeside_ZgHrr.pdf.file
Det ble besluttet å bestille papirutgaver av
rapporten til medlemmer i temagruppa.
Ved et seinere møte kan det være aktuelt med
et lengre innslag fra en av forfatterne for å
presentere detaljene i rapporten

4

Integrert vann- og
jordovervåking (LimnoSoil)
Sammenfatning av
hovedrapport, forslag til
oppfølging

Siden Tore Krogstad har meldt forfall til møtet
ble saken utsatt til neste møte. Anita
redegjorde for bakgrunnen for saken.

5

RMP status søknader
pr 21.10.
Erfaringer med
saksbehandlingssystem
og ny forskrift

Det er ca 200 søkere om RMP-tilskudd i Follo
TS
ved søknadsfristens utløp, en liten nedgang
fra 2012. Nytt elektonisk søknadsskjema med
kartinntegning har medført til dels store
problemer for mange. Landbrukskontoret har
bistått mange med konkret datahjelp i tillegg til
informasjon på informasjonsmøte (ca 50
frammøtte), epost til brukere og info på
follolandbruk.no.

2

LMJ

6

Miljøplanrådgivningen,
status og veien videre.

Tormod orienterte. Vi har i dag 4
miljøplanrådgivere knyttet til
landbrukskontoret, 3 i Pura og 1 i Morsa, men
kun 1 i Pura har aktivitet av betydning.
Status viser at 136 av 193 bruk i Pura har fått
miljøplanregistreringer. Kostnadene for
titakene er beregnet til over 4,5 millioner. Til
nå har 38 bruk ferdige planer, hvorav 15 er
utført. Statusnotat ble utdelt.

7

P-indeks kalkulator –
hvordan få den i bruk i
rådgivingen?

Lindemark viste hvordan P-indeks kan tas i
bruk ved gjødselplanlegging i Skifteplan. Det
er viktig å arbeide med oppdaterte kart.
Teknisk er løsningen klar, men den trenger
mer brukervennlighet.
Konklusjon: UR og EH plukker ut noen
prøveeiendommer i Follo og tester ut
Skifteplan med p-indeks sammen med POL.

POL

8

Handlingsplan landbruk. Handlingsplanen for landbruk i PURA er lite
Hvordan gjøre den mer konkret og noe utdatert. Status for hvert tiltak
operativ og spisset?
ble gjennomgått og forsøkt konkretisert.
Landbrukskontoret gjennomgår planen og
lager forslag til ny plan, til godkjenning i
møte1/14.

LMJ

9

Eventuelt

Tiltaksanalyse for PURA for perioden 2015 21 skal foreligge som forslag fra
vannområdene i Glomma pr 1.12.
Landbrukskontoret leverer innspill til
tiltaksanalysen for landbrukstiltak i slutten av
oktober. Tiltakene skal drøftes i Pura i
november. Det er derfor nødvendig med et
møte i temagruppe landbruk i november.
Møtet ble fastsatt til 20.11. Lille sal i Ås
kulturhus er ledig fram til kl 13. Vi tar derfor
møtet fra kl 9.30 -13

3

TS

EH

