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

Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 

     
    Kjell Johansen, Kråkstad og Ski Bondelag 
    Reidar Haugen, Ski kommune 
    Eli Moe, Frogn kommune 
 

Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag -TW 
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving SørØst - UR 
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo -TS 
Kari Engmark, FMLA Oslo-Akershus - KME 
Tore Krogstad, UMB -TK 
Anita Borge, prosjektleder PURA – AB 
 
Tove Sundgren,YARA, til kl 9:40  

Møtested:     Ås kulturhus, store salong 

Møtetid:     Fredag 14.10.16 kl. 9 -12 

Referent:     Lars Martin Julseth 

Neste møte:     Forslag: fredag 17. februar 2017 kl 9 - 12 

  
 

 
 

Sak 
nr. 

 

Tema 
 

Vedtak/oppfølging  
Ansv. 

1 Referat fra forrige 
møte 17.06.16 

Referatet godkjent. Legges ut på www.pura.no LMJ 
AB 

2 N-sensor ved 
gjødsling til korn, 
virkning på 
avrenning av N 

Orientering om fordeler ved bruk av N-sensor til gjødsling til 
korn fra Tove Sundgren, YARA. 
Presentasjon vedlegges referatet. 

YARA 

http://www.pura.no/
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3 RMP og SMIL 
-status 
-rullering av RMP 

Søknadsfrist for RMP er 20.10. Det er gitt noen få 
dispensasjoner fra forskrift om miljøkrav i PURA. Dette 
gjelder 3 brukere, til sammen 156 dekar i erosjonsklasse 3 
og 10 dekar i klasse 4. Dispensasjon er gitt med 
begrunnelse såkorndyrking/behov for jordstrukturtiltak. 
3 brukere har fått et varsel om mulig brudd på forskriften 
om miljøtiltak i vannområde PURA. Dette dreier seg om 
133 dekar i erosjonsklasse 3. 
 
9 landbruksforetak i nedslagsfeltet til Østensjøvann fikk 
innvilget SMIL-tilskudd til hydrotekniske tiltak som følge av 
prosjekt Østensjøvann. Samlet tilskudd nærmere kr 
700 000. Av disse er 2 planer utført, 2 delvis utført. Det er 
gitt 3 års arbeidsfrist. 
 
RMP skal rulleres i 2017. Fylkesmannen har satt opp 
forslag til organisering og framdriftsplan. Follo 
landbrukskontor er med i RMP-arbeidsgruppe. Mer om 
RMP-rullering under nytt fra fylkesmannen. 

TS 

4 Handlingsplan 
landbruk PURA  
2017 – 2021, 
gjennomgang med 
konkretisering av 
tiltak, ansvar, 
kostnader, 
finansiering 

Handlingsplanen ble gjennomgått punkt for punkt. Nytt 
utkast er vedlagt referatet. 

alle 
LMJ 

5 Skibekken, status 
og framdrift 

Ski kommune har bestilt en rapport fra Sweco som skal ta 
for seg flomutfordringer i Ski-/Finstadbekken og 
overvannsutfordringer i Ski sentrum. Bestillingen til Sweco 
er omfattende og delrapporten ang. Ski-/Finstadbekken er 
utsatt flere ganger. Sist angitt tidspunkt for rapporten er uke 
41. Dette blir en politisk sak i Ski, bl.a. for vurdering av 
økonomiske forhold. Når rapporten foreligger skal den 
gjennomgås/kvalitetssikres av Landbrukskontoret og 
PURA. Deretter vil AB ta initiativ til et nytt møte i ad hoc-
gruppe Skibekken/Finstadbekken. 

AB 
LMJ 

6 Nytt fra PURA Anita redegjorde for noen hovedaktiviteter i PURA: 
- Godkjenning av regional forvaltningsplan for vannregion 
Glomma – kommentar fra PURA til Klima- og 
miljødepartementet 
- Utslipp av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden – sak til 
Follorådet 
- presentasjoner av PURA i diverse sammenheng: For 
vannområde Leira-Nitelva, på miljøseminar i regi av 
Eurofins, for vannområde Glomma med 
grensevassdragene. Presentasjonene ligger på 
www.pura.no 
- Møter i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i 
indre Oslofjord, utvalg for miljøovervåking 
- Nasjonal vannmiljøkonferanse i Trondheim i uke 44 
- møte med NIVA vedr. justering av mal for årsrapport for 
vannkvalitetsovervåking i PURA 
 

AB 

http://www.pura.no/
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7 
 

Seminarer 
 

● PURA-seminar 7. november: «Vassdrag og kyst som 
ressurs. Økologi og brukerperspektiv – er det forenlig?» 
Programmet er utarbeidet av en arbeidsgruppe (Anita 
Borge, Knut Bjørnskaug, Endre Hoffeker, Lars Martin 
Julseth). Det er stor interesse for seminaret. Temagruppe 
landbruk oppfordres til å melde seg på. Program/påmelding 
på PURAs hjemmeside, samt invitasjon i mail sendt alle. 
 

● LMJ refererte fra seminar arrangert av Norsk 
Vannforening: «Jordbruksavrenning i et endret klima» 
 

● Landbruksdirektoratet arrangerer fagsamling om 
oppfølging av vannforskriften 18.-19.10. AB deltar. 
 

 

AB/ 
LMJ 
 
 
 
alle 

 

8 
 

Nytt fra 
fylkesmannen 

 

● RMP-rullering i 2017. Det er et mål å få til et felles 
regionalt miljøprogram med fylkesmannen i Østfold. 
Fylkesmennene har nedsatt arbeidsgrupper bestående av 
representanter for fylkesmennene, landbruksorganisasjoner 
og kommunene. Første møte blir 22.11.16. En 
prosjektgruppe av medarbeidere hos fylkesmennene er 
sekretariat og utarbeider ny RMP. Det vil bli invitert bredt til 
å gi innspill til ny RMP. Innspillene samles og første forslag 
til ny RMP lages i mars 2017. Forslag sendes på høring ut 
mai 2017. 
I PURA vil innspill til RMP være sak på neste møte i 
temagruppe Landbruk. 
 

● FMLA samarbeider med NIBIO (Atle Hauge) om en ny 
veileder for hydrotekniske tiltak i landbruket. Denne skal 
gjøres ferdig i løpet av 2016. 
 

● Klima- og miljøprogrammet har søknadsfrist 15.2.2017. 
Søknader om gode infoprosjekter sendes fylkesmannen. 
Det er rikelig med tilskuddsmidler til drenering. 
Kommunene oppfordres til å markedsføre dette og 
oppfordre/bistå bønder med å søke. 
 

● Fridtjof Denneche er tilsatt i FMOA, landbruksavdelingen 
for å jobbe med miljøordningene. 
 

● I jordbruksavtalen er det bestemt at hydrotekniske tiltak 
skal prioriteres i SMIL-ordningen. Det forventes større 
tildeling til Akershus pga dette. 
 

 

KME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alle 
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Lunsj   

 
 
 
19.10.2016 Lars Martin Julseth 


