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Handlingsplan
landbruk PURA
2016 – 2021

LMJ gikk gjennom utkast til ny handlingsplan, forslag fra
Follo landbrukskontor. Forslaget inneholder 13
arbeidsområder framstilt i prioritert rekkefølge.
Prioriteringen må gjennomgås ut fra arbeidsområdets
viktighet i forhold til virkning på vannkvaliteten. Hvert
arbeidsområde ble drøftet og innspill ble notert.
1. Oppfølging av miljøplanregistrering. Gjelder
sluttgodkjenning av planer og tiltak. 66
landbruksforetak i PURA har fått planer for
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hydrotekniske tiltak, ca halvparten er gjennomført.
Naturlig at dette får 1. prioritet ut fra verdi for
vannkvaliteten.
2. Nytt punkt som gjelder erosjon i vassdrag og
kantsoner. Det foreslås en gjennomgang av
vannforekomstene (tiltaksområdene) i PURA og
prioritering av vassdrag i forhold til behov for tiltak.
Spesielt fokus på vassdrag med
overvannsproblematikk fra bebygde
områder/tettsteder, eks: Skibekken. Det er tenkt å
leie inn prosjektmedarbeider til registrering og
planlegging av tiltak. Kommunene v/vann/avløp må
involveres, klimanettverk, grunneiere,
"bekkelagstankegang". Landbrukskontoret og
PURA lager prosjektbeskrivelse og forslag til
finansiering.
3. Skjøtsel av vegetasjonssoner. Forslag om innføring
av tilskudd til høsting av kantsonevirke til bioenergi.
Utfordring: Markedet for flis er sprengt, tilgang
større enn etterspørsel, usikkert om noen vil benytte
en slik ordning. Tiltaket bør prioriteres lavere i
handlingsplanen.
4. Redusert jordarbeiding/RMP-tiltak. Ordningen
forvaltes uavhengig av PURA. Hele Follo er nå
prioritert område. Forskrift om regionale miljøtiltak
gjelder som før i PURA. Landbruksrådgivningen bør
involveres og ev. landbrukslag/bondelag. Bør
prioriteres opp ut fra viktighet for vannkvalitet.
5. Fosforindekskalkulator. Tas i bruk i
gjødslingsplanlegging. Landbruksrådgivningen må
gi tilbakemelding på dette punktet.
6. N-sensor, demonstrasjon. Kan gjennomføres uten
gjødsling, men med framvisning av utstyr og faglig
gjennomgang på et møte. Dato bør bestemmes,
ansvar plasseres.
7. Riktig lagring og bruk av husdyrgjødsel.
Landbrukskontoret er i gang med registrering av
hestegjødselanlegg. Har sendt ut spørreskjema,
videre tiltak blir å følge opp resultatene av dette.
Anmodning om at problematikk med fremmede arter
tas med videre i forhold til spredning av
hestegjødsel som er lagret ute.
8. Bruk av avløpsslam i PURA. Ordningen med
meldeplikt forvaltes som før av landbrukskontoret.
Krav om jordanalyser og minsteavstand til
vassdrag.
9. Vedlikehold av fangdammer. Det legges ikke inn
mål om nye fangdammer i PURA.
Sedimentasjonsdammer/soner kan bli aktuelle tiltak
i vassdrag, jfr. punkt 2.
10. Informasjon om miljøinnsatsen i landbruket. PURA
jobber videre med et presseopplegg. Løpende
informasjon må legges ut på aktuelle
hjemmesider/Facebook.
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11. Ettervekster om høsten. Forsøk bør etableres i
Follo. Landbruksrådgivningen bør ta seg av dette.
12. Skogbruk og vann. Heftet "Skogbruk og vann"
sendes ut.
13. Oppdaterte erosjonsrisikokart. Referansegruppa er
innkalt til møte i slutten av juni.
Endelig utkast til handlingsplan legges fram til godkjenning i
neste møte i temagruppen. Finansiering og gjennomføring
drøftes.
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Agricatkjøring for
2015. Møte med
NIBIO

AB, LMJ og TK deltok i møte med NIBIO 12. april. Fra
NIBIO møtte Sigrun Kværnø og Marianne Bechmann.
Spørsmål fra PURA ble diskutert og besvart i den grad det
lot seg gjøre. Svarene er oppsummert i en presentasjon
som ble gjennomgått med temagruppa. Presentasjonen
legges ved referatet.
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N-sensor,
oppdatering

Det var ikke mulig å få til demonstrasjon i vår av forskjellige
årsaker. Aktuelt utstyr må brukes på dagtid, det var tenkt
en kveldsdemonstrasjon. Værforhold i vår gjorde det også
vanskelig. Aktiviteten følges opp i handlingsplanen, ref.
punkt 2, aktivitet 6.
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Nytt fra PURA

Anita orienterte om noen av de viktigste pågående
AB
aktivitetene i PURA:
- Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015, kort- og
langversjon
- Limno-Soil-rapport: "Toksisitetstester sett i forhold til
biologi/algeproblematikk i deler av vannområdet PURA" –
publisert på www.pura.no
- PURAs deltakelse i "Peer Review" 2016 – internasjonal
evaluering av vannregion Glomma. Sluttrapport – sendes
temagruppen.
- Ny E18 – firefelts motorvei Retvet-Vinterbro.
Reguleringsplan. Høringsuttalelse fra PURA av 13.04.2016,
sendt i kopi til temagruppen.
- Opprop mot utslipp av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden.
Styringsgruppen i PURA ønsker at kommunene innfører
forbud og vurderer etablering av flere tømmesteder for
båtseptik. Saken behandles i Follorådet og senere i de
respektive kommunene. PURA bistår i utarbeidelse av
samlet saksfremstilling i kommunene.
- PURA-seminar i oktober/november. Lars Martin deltar i ad
hoc-gruppe for planlegging og gjennomføring av seminaret.
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Nytt fra
fylkesmannen

KME meldte forfall til møtet, og har ikke meldt inn nyheter.
LMJ orienterte om at Fylkesmannen (FM) har ferdig
veileder og foreløpige satser for Regionalt miljøprogram
2016-2017. Veileder ligger på FM’s hjemmesider og vil bli
lagt ut på Follo landbrukskontors nettsider og Facebook.
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Eventuelt

Dialogmøte med fylkesbondelag/fylkesmann/vannområder i
regi av Østfold Bondelag 10.08.2016. AB er i ferie, LMJ
møter som stedfortreder.
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