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

Temagruppe Landbruk, PURA

Til stede:

Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo, LMJ - møteleder
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving SørØst - UR
Per Ove Lindemark, Norsk Landbruksrådgivning – POL
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo, møteleder- TS
Tore Krogstad, UMB-TK
Reidar Haugen, Ski kommune – RH
Eli Moe, Frogn kommune - EM
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus - KME
Anita Borge, prosjektleder PURA – AB
Svein Holsen, miljøplanlegger
Eli Marie Fuglestein, prosjektleder vannområde Leira/Nitelva observatør

Forfall:

Tom Wetlesen, Ås landbrukslag
Erling Endsjø, Kråkstad og Ski bondelag

Møtested:

Lille sal, Ås kulturhus

Møtetid:

10.03.15 kl. 12.00 – 15.15

Referent:

Lars Martin Julseth

Neste møte:

Avtales senere

Eli Marie Fuglstein, prosjektleder fra vannområdet Leira/Nitelva deltok på møtet
som observatør.
Forkortelser i kolonne “Ansvarlig”: Se liste over “Til stede”

Sak Tema
nr.
1 Referat fra forrige
møte 28.11.14.

Vedtak/oppfølging
Referatet godkjent med en liten korrigering.

Ansv.
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Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Prosjekt
Østensjøvann –
status, rapport
miljørådgiving

Gard Mjaaland har gjennomført miljørådgiving med
LMJ/
besøk hos alle brukere i nedslagsfeltet.
AB
Framgangsmåte, resultater og drøftinger av tiltak er
omtalt i intern rapport: Prosjekt Østensjøvann, rapport
miljørådgiving, høsten 2014. Denne sendes
temagruppen sammen med referatet.
Prosjekt Østensjøvann har 3 elementer:
1. Miljørådgiving – miljøplan trinn 2
2. Miljøplanlegging, hydrotekniske delplaner med
søknad om SMIL-midler
3. Gjødslingsplaner med fosforindeksberegninger
Den nevnte rapporten gjelder punkt 1. Rapporten
beskriver framgangsmåten ved rådgivingen, hvilke
mulige tiltak som ble registrert og drøfting av mulige
tiltak i de store tilførselsbekkene. En hovedkonklusjon er
at eiendommene er i god miljøtilstand, og at noe
vedlikehold av hydrotekniske anlegg er påkrevet.
Punkt 2-planlegging av tiltak på enkeltbruk er startet
opp v/ miljøplanlegger Svein Holsen. Sammen med
gårdbrukeren tas det utgangspunkt i registreringen av
tiltak og foretar en prioritering av hvilke tiltak som bør
med i en miljøplan for foretaket. Det er allerede utført en
del tiltak i området, bl.a. drenering av 200 dekar, rensk
av fangdam, reparasjon av grøfteutløp, rensk av utløpet
fra Østensjøvann (Bølstadbekken). En kommunal
vannledning (Ås) er lagt for høyt og hindrer fri flyt i
Bølstadbekken nord for E18. Det samme skal være
tilfelle i Skibekken.
En bekymring er om det kan stilles nok SMIL-midler til
rådighet. KME opplyste at fylkesmannen til høsten vil
inndra ubrukte midler og overføre til kommuner med
store behov. Dette kan komme Østensjøprosjektet til
gode.
Punkt 3-gjødslingsplaner med fosforindeksberegninger
er også godt i gang. Norsk Landbruksrådgiving v/Per
Ove Lindemark har ansvaret for dette arbeidet.
Foreløpige resultater tyder på at fosfortilstanden i
området er normal, ikke spesielt høy.
Det vil være behov for et møte i prosjektledelsen der det
legges føringer for bruken av resultatene, videre
framdrift og innhold i sluttrapport for prosjektet. LMJ/AB
følger opp dette.
I forrige møte ble forsøk med presisjonsgjødsling og
bruk av N-sensor drøftet. LMJ har snakket med Yara
(Svordal) som sier at de kan bidra, men utstyr må
eventuelt leies inn av private. Det er også en mulighet at
interesserte bønder kan delta på demonstrasjon på
Romerike i juni. Det er kjent at det er bønder i Østfold
som har N-sensor. Disse kan eventuelt kontaktes for en
demonstrasjon i vårt område (f.eks. Olav Breivik).
UR,
Landbruksrådgivingen følger opp dette punktet.
POL
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Miljøplanrådgiving i
PURA –
sluttrapport, veien
videre
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Beregning av jordog fosfortap med
Agricat, ny kjøring
for 2014
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E18 – Ny
jordprosjektet,
reguleringsplanprosessen

TS orienterte om status. Alle aktuelle eiendommer har
nå fått tilbud om plan for hydrotekniske tiltak. 56 planer
er innvilget, 24 av disse er utført. Det er 3 års
arbeidsfrist for gjennomføring, kan utvides med 2 år. Det
betyr at det vil være aktivitet med gjennomføring av
planer i inntil 5 år til. Follo landbrukskontor vil også følge
opp med rådgiving og veiledning samt kontroll av utførte
hydrotekniske planer videre framover. Sluttrapport for
miljøplanrådgiving i PURA er sendt fylkesmannen og
økonomisk bistand for 2014 er utbetalt.
Videre fokus må være på RMP-tiltak, herunder
vegetasjonssoner, erosjonsutsatte dråg,
gjødslingsplaner med fokus på fosfor etc.
Vannområdene vil fortsatt være prioriterte områder for
miljøtiltakene i landbruket.
AB orienterte om avtale med Bioforsk om bruk av
modellen Agricat i PURA basert på tall fra 2014. Det ble
gjennomført en kjøring for 2012. Senere er modellen
noe forbedret og for å få et inntrykk av virkningen av
tiltakene som settes inn er det nødvendig med jevnlige
kjøringer med samme modell. Avtalen åpner for
kjøringer for flere år etter nærmere avtale.
I møte med Bioforsk der AB og LMJ deltok ble
virkningen av høstkorn på fosfortall i Agricat diskutert.
Modellen har som utgangspunkt at høstpløying til
høstkorn medfører generelt høyere fosforavrenning enn
høstpløyd jord (uten vekst). Høstharving til høstkorn gir i
modellen lavere avrenning. Det er et spørsmål om det er
mulig å registrere arealene som høstharves til høstkorn i
E-stil-programmet. Det er avtalt et møte med Bioforsk for
å drøfte disse spørsmålene. På møtet deltar Lars Martin,
Anita og Per Ove.

TS,
LMJ

AB,
LMJ

Reguleringsplan for E18 «Ny jord» er lagt til høring med LMJ
frist forkommentarer 5.3.2015. Landbrukskontoret har
gitt en administrativ uttalelse som landbruksfaglig enhet i
Ås og Ski kommuner. PURA har gitt uttalelse iht. sitt
mandat.
Landbrukskontoret har kommentert at arealregnskapet
ikke går opp. Det mangler 157 dekar for at Statens
vegvesens mål om erstatning av dyrka jord kan nås.
SVV sier at disse arealene må skaffes ved at
deponiområder som skal reguleres i forbindelse med
utbyggingen dyrkes opp ved ferdigstilling.
Det skal lages egne detaljplaner for hvert område som
skal dyrkes opp. Disse skal godkjennes av kommunen.
Reguleringsbestemmelser må sikre områdene for
miljøskader og forurensing i anleggsperioden og i tiden
etterpå.
PURA’s uttalelse legger vekt på hvordan flytting av
jordmasser er en potensiell kilde til forurensning av
vann. Anita gikk igjennom hovedpunktene i PURAs
AB
høringsuttalelse.
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Handlingsplan
landbruk - status
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Aktuelt i PURA nå
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Eventuelt

Handlingsplan for landbrukstiltak i PURA 2014-2016 ble
gjennomgått.
Resultatene fra RMP, søknadsomgangen 2014 ble lagt
fram av TS. 24 % av jordbruksarealet er åker i stubb
denne vinteren. Dette kan høres lite ut. En forklaring er
at det var svært gunstige forhold for høstkorn i fjor høst,
det er sannsynligvis høstkorn på ca 30 % av arealet. I
tillegg er et betydelig areal høstharvet og det er et
betydelig grasareal. 37,5 % av arealet i PURA ligger i
stubb eller gras inneværende vinter. I tillegg er ca 15%
lett høstharvet. Anslagsvis ca 20 % er høstpløyd uten
høstkorn, mesteparten på arealer i erosjonsklasse 1 og
2.
Når det gjelder andre tiltak i handlingsplanen har det
vært begrenset tilgang på ressurser og muligheter for
tiltak.
Det var enighet om at handlingsplanen bør gjennomgås
og oppdateres i 2015. Utkast settes på dagsorden i
neste møte.
• PURAs eierkommuner har sendt høringsuttalelse til
regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma
– handlingsplan 2016-2021 i form av likelydende vedtak
fra samlet saksfremstilling.
• Samlet saksfremstilling om finansieringsmodell for
kommunenes bidrag til PURA fra 2016-2021.
• Overvåking av vannkvalitet i PURA: Ny anskaffelse av
aktør fra 2016
• Workshop med kommunene: Vannkvalitetens plass i
forvaltningen
• Alunskifer Taralrud – overføring av myndighet fra
Fylkesmannen til Miljødirektoratet
• Assurdalen: Igangsetting av anleggsarbeid for deponi
og motocrossbane
• Litteraturstudie i regi av Fagrådet. PURA deltar på
workshop om resultatet. Viktig å komme fram til tiltak
mot miljøgifter i vannområdene.
• Follobanen – følger prosessen med utvelgelse av
områder for deponering av tunellmasser.
• Rapporteringssystem for tilførsler fra avløp og tette
flater. System utviklet i PURA, skal nå tas i bruk i andre
vannområder. Heldagsmøte om dette i regi av Akershus
fylkeskommune.
Ingen saker
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