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

Temagruppe Landbruk, PURA

Til stede:

Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo, LMJ - møteleder
Tom Wetlesen, Ås landbrukslag – TW
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo, møteleder- TS
Reidar Haugen, Ski kommune – RH
Eli Moe, Frogn kommune – EM
Tore Krogstad, NMBU – TK
Anita Borge, prosjektleder PURA – AB

Forfall:

Erling Endsjø, Kråkstad og Ski bondelag
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving SørØst
Per Ove Lindemark, Norsk Landbruksrådgiving
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Møtested:

Ås kulturhus, lille sal

Møtetid:

Fredag 6.11.15 kl. 11 - 14

Referent:

Lars Martin Julseth

Neste møte:

Fredag 11. 3. 2016

Sak Tema
nr.
1 Referat fra forrige
møte, 5. 6. 15

Vedtak/oppfølging
Referatet godkjent.

Ansv.
LMJ

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

2.

Prosjekt
Østensjøvann,
sluttrapport og
oppfølging

3

RMP og SMIL,
status

4

E18 - Ny jord,
reguleringsplanbehandling Ås og
Ski, YM-plan

Anita redegjorde for avslutningen av prosjektet. Vi har
tidligere fått delrapport fra Gard Mjaaland om gårdsbesøk
og registrering av tiltak, nye og tidligere gjennomførte med
oppgraderingsbehov. Per Ove Lindemark har skrevet
rapport om gjødslingsplanlegging med
fosforindeksberegninger. Det er laget et kart over
fosfortilstanden for hele nedslagsfeltet basert på jordprøver.
I Skifteplan kan en få fram endringer i fosforindeks ved å
legge inn endret jordarbeiding, vekst, vegetasjonssoner etc.
Konklusjonen fra analysen er at det for det aller meste av
området ikke er høye fosforverdier.
LMJ gikk gjennom de viktigste funn fra miljøregistreringene
og konkluderte med at det er laget planer for utbedringer
for de bruk som trenger dette. I tillegg er det ønskelig å
følge opp med tiltak langs bekkene, Skibekken og
Rustadbekken/Skuterudbekken. Det er ønskelig å lage
planer for vedlikehold av vegetasjonssonene langs
bekkene, på et par steder er det for smale
vegetasjonssoner. Bekkekantene er for bratte mange
steder, det er sårkanter og små ras/utglidninger som burde
vært reparert/steinsatt. Det bør også lages
sammenhengende planer for steinsetting, terskelbygging
og erosjonssikring i bekkene.
Utløpet av Østensjøvann til Bølstadbekken ble rensket opp
høsten 2014. En rapport fra Ås kommune viser at det er
punkter som fortsatt kan senkes i bekken for å bedre
kapasiteten.
Det skal holdes et avsluttende møte for grunneierne i
området torsdag 19. november der resultatene
presenteres.
Tormod orienterte. Det er kommet inn i underkant av 100
RMP-søknader til landbrukskontoret, i % av antall søkere
om produksjonstilskudd er dette på nivå med fjoråret.
Antakelig er andelen av jordbruksareal med miljøtiltak noe
høyere. Tall for PURA er foreløpig ikke spesifisert. SMILpotten for 2015 er fordelt, ca 80 % til erosjonshindrende
tiltak. Alle i PURA som har behov for plan for hydrotekniske
tiltak han nå fått planer med 70 % tilskudd. Vi avslutter nå
ekstrasatsingen i PURA, men alle med planer følges opp
etter hvert som planene gjennomføres.
LMJ orienterte. Kommunene Ås og Ski og Follo
landbrukskontor er med på jevnlige samarbeidsmøter om
planprosessen. PURA er invitert til egne møter sammen
med Morsa og Fylkesmennene.
NyJord-planen ble vedtatt i Ås før sommeren og i Ski i høst.
Disse planene omfatter noe over halvparten av arealet
dyrka jord som bygges ned av veien. Resten vil Statens
vegvesen dyrke opp på deponier som blir regulert sammen
med veien. Reguleringsplanen legges etter planen fram til
behandling i kommunene i februar 2016. Flere vassdrag blir
berørt i anleggsfasen og varig ved
at avrenning fra veien samles og føres til vassdrag via
sedimentasjonsdammer/rensedammer. Innspill fra

2

AB/
LMJ

TS

LMJ

5

Nytt fra PURA

6

Eventuelt

landbrukskontoret og kommunene har bla. omhandlet
rensing/utslipp av forurenset vann, erosjon av økte
vannmengder og avbøtende tiltak i forhold til dette i
vassdragene, også utenfor regulerte områder.
I møtene mellom Statens vegvesen og PURA har temaene
vært veitraseens påvirkning på vannkvaliteten i de berørte
tiltaksområdene. Det er gitt innspill på reguleringsplan Ny
jord og YM-plan og påpekt feil og mangler i kapitlene som
omhandler vannkvalitet.
Anita orienterte.
AB
- Det blir en omforent godkjenning av de regionale
vannforvaltningsplanene for 2016-21 på departementsnivå
innen 22.03.2016.
- PURA har inngått avtale med tilbyder av deler av tjeneste
vannkvalitetsovervåking (fisk, bunndyr, alger og
prøvetaking i innsjøer). For tjeneste samordning og
rapportering skjer tildeling i uke 51.
- Miljøgifter: Toksitetstester med alger som indikator på
forekomst av miljøgifter.
- Leirinnhold, behov for nye vanntyper. Referanse til
prosjekt i vannområde Øyeren.- Avrenning fra
kunstgressbaner er blitt et tema, sink- og PAH-holdige
granulater (fragmentert gummi fra bildekk)
- Bestilling av Agricat-kjøring i 2016 ble drøftet og anbefalt.
- LMJ orienterte fra NJF-workshop, 28. oktober, Vestre
Kjærnes gård. Vannmiljøtiltak i landbruket, effekter og
kostnader i nordiske land. Måler er å utveksle erfaringer og
finne de beste tiltakene, lage faktablad. Østensjøvannprosjektet ble av LMJ trukket fram som et godt eksempel.
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