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
Erling Endsjø, Kråkstad og Ski bondelag - EE
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving SørØst - UR
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo, møteleder- TS
Kari Rime Engmark, fylkesmannen i O/A - KRE
Eli Moe, Frogn kommune – EM
Tore Krogstad, NMBU – TK
Anita Borge, prosjektleder PURA – AB (til og med sak 5)

Forfall:

Reidar Haugen, Ski kommune – RH

Møtested:

Ås kulturhus, store salong

Møtetid:

Fredag 18.3.16 kl. 9 -12

Referent:

Lars Martin Julseth

Neste møte:

Forslag: fredag 17. juni kl 9 - 12

Sak Tema
nr.
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Nytt fra PURA
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Nytt fra
fylkesmannen
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Agricatkjøring
2015

• Årsmelding 2015 for prosjektadministrasjonen er godkjent
av styringsgruppa. PURA’s økonomi er god.
• Konkurranse om oppdrag for PURA innen
vannkvailtetsovervåking i mål. FAUN vant to oppdrag, NIVA
ett.
• AB har deltatt i «Peer Review» 2016 – internasjonal
evaluering av vannregion Glomma, 2-dagers nordisk
evaluering.
•Møte med SSV/Asplan Viak om E18 –YM-plan (ytre miljø).
Planen er overordnet og lite detaljert. Vanntema er lite
berørt. Nytt møte er avtalt 7.4, der også Morsa deltar.
Tema: Reguleringsplanen. PURA gir høringsuttalelse til
denne innen 15.04.2016.
• AB presenterer arbeidet i PURA 20.4. på seminar
arrangert av Oslo Elveforum, Bærum Elveforum og
Lysakerelvas Venner.
• AB deltar 18.3. i møte m. Miljødirektoratet om
forurensning i indre Oslofjord.
Kornprogrammet i Akershus og Øsfold, mål om økt
bærekraftig kornproduksjon. Vil bidra til samarbeid mellom
aktører (NLR, vannområder, Yara, Agropro-prosjektet etc).
Er det ønskelig med PURA som prøveområde for et Nsensor-prosjekt? Arbeidsgruppe dannet m. KRE, TW fra
PURA og Yara. KRE tar initiativ til møte.
FM har utarbeidet mal for brosjyre om miljøtiltak i
landbruket, kan brukes fritt. AB har gitt tilbakemelding på
brosjyrens innhold.
RMP-rullering, bestemmelser i jordbruksavtalen 2015 må
inn. Tilskudd til lett høstharving går ut, tilskudd i
erosjonsklasse 2 utgår i ikke prioriterte områder. FM har
prioritert hele Akershus. Miljøkrav (iht. Forskrift) kun i gamle
områder (ikke utvidet forskrift).
Rapport fra NIBIO: Agricat2-beregninger av jord-og
fosfortap i vannområde PURA, basert på arealbruk i 2015.
Rapporten viser samme nivå på erosjon og avrenning av
fosfor til vannforekomstene som i 2014. Dette er noe
overraskende særlig fordi stor nedgang i areal med
høstkorn burde ført til større areal med åker i stubb og
mindre avrenning. Det ser ut til at nedgang i grasareal og
økning i grønnsakareal har hatt stor betydning for beregnet
avrenning. Det stilles spørsmål ved om leid areal utenfor
PURA er kommet inn i beregningene. Det ble også stilt
spørsmål ved fosfortallene som er lagt til grunn, og
sammenhengen med fosforinnhold i jorda. Det ser ut til å
være lagt inn svært høyt fosforinnhold.
Det ble besluttet å be om et møte med NIBIO for å oppklare
disse spørsmålene. AB, LMJ og TK deltar på møtet. Anita
avtaler møte fortrinnsvis uke 15.
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E18 –
reguleringsplan på
høring, temaer til
uttalelse
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Handlingsplan
landbruk PURA revisjon
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RMP og SMIL,
status 2015,
tildeling 2016

Eventuelt

E18- reguleringsplanene er på høring til 15.4. LMJ
LMJ/
redegjorde for planen, arealbeslag og virkninger for
AB
landbruket.
PURA gir høringsuttalelse med fokus på vannmiljø.
Fagansvarlig: Temagruppe Biologi/limnologi.
LMJ vil gi innspill til kommunenes saksutredning for
politikerne.
Handlingsplanen for landbruk i PURA gjelder ut 2016 og
LMJ
må rulleres. Miljøplanrådgiving som har vært av de viktigste
tiltakene er gjennomført og kan tas ut. Punkt 2 (redusert
jordarbeiding om høsten) og 3 (Vegetasjonssoner og
grasdekte vannveier) beholdes, men spisses med kokrete
tiltak i PURA. Punkt 4 (fosforindeks i gjøslingsplan)
beholdes. NLR venter på nytt Skifteplanprogram som vil
gjøre det enklere å ta i bruk fosforindeks. Punkt 5 og 6
(lagring og bruk av husdyrgjødsel og avløpsslam i
landbruket) beholdes, men forsøkes spisset med tiltak i
PURA. Register over fangdammer følges opp, nye
fangdammer bør planlegges smale, pga kostnader til rensk.
Nye tiltak: Erosjonshindrende tiltak i bekkeløp og langs
bekkekanter, N-sensorprosjekt i PURA, informasjonstiltak
om miljøinnsatsen i landbruket/ sak til Amta/ÅS Avis/ØB,
prosjekt med såing av ettervekster om høsten?
Landbrukskontoret kommer med forslag til ny
handlingsplan til neste møte.
Tormod gikk gjennom status for SMIL og RMP i PURA. 196 TS
eiendommer er miljøregistrert av totalt 217. 66
hydrotekniske planer er laget, 30 gjennomført (tilsvarende
tall pr. mars 2015 var 56/22). Samlet kostnadsoverslag er
8.151.850, tilskudd innvilget kr. 5. 693.105.
Stubbareal i PURA økte med 1870 dekar (16%) fra 2014,
areal lett høstharvet økte fra under 7000 dekar til over
11000 dekar. Grasdekte buffersoner økte fra ca 18 km til
28 km.
Ingen saker

Lunsj

LMJ 21.3.2016
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