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

Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 
 

   Unni Rød, Norsk Landbruksrådgiving SørØst 
   Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 

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

Møtested:    Store salong, Ås kulturhus 

Møtetid:    26.02.14 kl. 09.00 – 12.30 

Referent:    Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo  

Neste møte:    Avtales senere 

  
 

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

Sak 
nr. 

 

Tema 
 

Vedtak/oppfølging 
 

Ansv. 

1 Referat fra forrige 
møte 20.11.13 

Referatet godkjent LMJ/AB 

2 Status prosjekt 
PURA 

Anita redegjorde for status.  
PURA overleverte tiltaksanalyse 2016-21 til 
vannregionmyndigheten 29.11.13 med alle 
bestillinger oppfylt. Deltagelse fra 
landbrukssektoren har vært god som resultatet 
av en god prosess i 
deler av temagruppe Landbruk. Bakgrunnsnotat 
for landbrukstiltak i 

AB 
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tiltaksanalysen er et resultat av dette arbeidet.   
Vannregionmyndigheten utarbeider nå 
forvaltningsplan med tiltaksprogram som legges 
ut på høring 01.07.2014.  
Det vil avholdes internt seminar om hva 
tiltaksanalysen vil ha å si for videre arbeid i 
kommunene og innen landbruk.  
Det vil bli utarbeidet en samlet saksfremstilling 
med tema tiltaksanalysens konsekvenser for 
kommunene og kommunenes uttalelser til 
forvaltningsplan med tiltaksprogram. Denne 
oversendes eierkommunene for politisk 
behandling  høsten 2014. 
 

Årsrapport 
-2012, kortversjon ble delt ut på møtet.  
-2013, under arbeid.  
 

Årsmelding 2013 er ferdigstilt og skal til 
behandling i styringsgruppa. 
 

Fagseminar om utfiske i Østensjøvann skal 
avholdes 12.03.2014.   
  
Ny web-side er lansert.  
 

 

3 RMP 2013 – status 
PURA avrenningstall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notat over jordarbeidingsstatistikk for PURA for 
2013 ble delt ut på møtet. Data for 2013 
foreligger ikke på vannforekomstnivå pga nytt 
elektronisk saksbehandlingsverktøy e-Stil. Man 
kan likevel trekke noen konklusjoner ut fra 
tilgjengelig statistikk. En oppslutning på 21 % 
åker i stubb i 2013 kan ha flere årsaker: 
- Fin høst med pløying og mye høsthvete 
- Mer høstpløying pga ugress og jordstruktur fra 
tidligere år. 
- Nytt elektronisk søknadssystem 

- Krav i ny forskrift gir samlet lite stubbareal 
Det er viktig ikke å kun se på antall dekar i 
stubb. Vi må huske på at effekten av reduksjon 
i stubbareal ikke 
nødvendigvis tilsier at vi får tilsvarende mer 
avrenning av næringsstoffer. De 
viktigste arealene står urørt med målretta tiltak.  
 

Grasdekt buffersone heter nå vegetasjonssone, 
som er to ulike begreper og bør ikke blandes. 
Landbrukskontoret har spilt inn dette i flere 
omganger i forbindelse med RMP. Gruppen  
 
 

TS 
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anser temaet som viktig og det rettes derfor en 
henvendelse til SLF angående begrepsbruk.    
 

Det er fortsatt ønske og behov for statistikk på 
vannforekomstnivå, men dette fordrer 
grunnlagsdata gjennom e-Stil. Dette kommer 
trolig etter hvert. For 2013 gjøres det en 
skjønnsmessig vurdering. 
 

 

Land-
bruks-
kontoret  

4 Status 
miljøplanrådgivning 

Notat over status ble delt ut på møtet. 38 av 81 
foretak har nå miljøplan. 20 planer er på gang. 
Det er dermed ca 20 igjen før man er i mål. 
Målet er at all miljøplanregistrering samt alle 
hydrotekniske delplaner skal være laget ferdig i 
2014. 
 

TS 

5 Handlingsplan 
landbruk 

Utkast til handlingsplan landbruk ble delt ut på 
møtet og alle punkter ble gjennomgått. 
Oppsettet er noe endret og det er forsøkt listet 
opp konkrete tiltak på de ulike 
arbeidsområdene. Gruppen kom med innspill. 
Planen revideres og sendes ut til gruppa 
sammen med referat.  
Planen presenteres for prosjektgruppen i PURA 
i møte 06.03.2014. 

EH 
 
 
 
 
 
 
LMJ 

6 E18 Retvet – 
Vinterbro – «ny 
jord», planprogram til 
høring 

Landbrukssjefen orienterte. Planprogram for 
reguleringsprosessen for ny E-18 fra Retvet-
Vinterbro er lagt ut på høring.  
Berørte arealer i PURA ligger i Ås og Ski. 
Høringsfristen er utsatt til 17.03. Viktig 
tilbakemelding er at det må lages gode, 
detaljerte miljøoppfølgingsplaner og sikres tett 
oppfølging fra tiltakshaver i anleggsperioden.  
 

”Ny jord-prosjektet” 
Etter innsigelse fra Fylkesmannen i forhold til 
jordvern, ligger det som en forutsetning i 
kommunedelplanvedtaket om ny E18 at Statens 
vegvesen skal erstatte 100 % av dyrka mark 
som bygges ned med nye landbruksarealer 
med tilsvarende kvalitet. Som en del av 
planprosessen vil det også bli utarbeidet 
reguleringsplan med konsekvensutredning for 
”ny jord-prosjektet”. Det er ca 350 daa som skal 
erstattes. Landbrukskontoret er godt involvert i 
planene. 
Vannområde PURA og Landbrukskontoret er 
invitert til å delta på møter med SVV i 
forbindelse med planprosessen.  
Både Landbrukskontoret og PURA utarbeider 

LMJ 



 4 

  
 

høringsuttalelser. PURAs uttalelse vil blant 
annet ta inn viktige momenter vedr. vannmiljø,  
samt uttalelsene fra hhv. Ski og Ås kommuner. 
  

 

7 Neste møte Neste møte blir antagelig i juni. 
 
 

 

 


