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

Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 
 
Ikke møtt: 

    Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving Øst  
    
    Eli Moe, Frogn kommune 
 

Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag –TW 
Kjell Johansen, Kråkstad og Ski Bondelag - KJ 
Reidar Haugen, Ski kommune - RH 
Tore Krogstad, UMB -TK 
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo -TS 
Fridtjof Denneche, FMLA Oslo-Akershus - FD 
Anita Borge, prosjektleder PURA – AB 
 

Møtested:     Ås kulturhus, lille sal 

Møtetid:     Fredag 17.02.17 kl. 9 -12 

Referent:     Lars Martin Julseth 

Neste møte:     31.5. – fellesmøte med temagruppa i Morsa 

  
 

 
 

Sak 
nr. 

 

Tema 
 

Vedtak/oppfølging  
Ansv. 

1 Referat fra forrige 
møte 14.10.16 

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

http://www.pura.no/
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2 RMP og SMIL – 
status, rullering av 
RMP, innspill? 

RMP-rullering er utsatt ett år.  
En oversikt over svarene fra en spørreundersøkelse FMLA 
har gjennomført ble gjennomgått av FD. Temagruppa 
drøftet en rekke mulige innspill og det var enighet om å 
sende innspill til fylkesmannen nå. TS formulerer forslag til 
et brev med dette som hovedinnhold: 

• fortsatt lokale forskrifter 
• høstharving gjeninnføres med tilskudd 
• tilskudd til åker i stubb i klasse 1? 
• ekstra tilskudd for stubb i dråg (kr/lengdemeter)? 
• tilskudd til n-sensor for høstkorn (e-stil/prod.tilskudd 

samkjøres fra 2018) 
 

Bør tas ut av RMP: 
• Andre grasdekte arealer (§ 12 i forskriften) 
• Tiltak for å ivareta biologisk mangfold  

      (§§ 20, 21, 22, 23 og 24)  
• Tiltak for bevaring av kulturminner og miljøer  

      ( §§ 25, 26, 28 og 29) 
• Tiltak for friluftsliv og tilgjengelighet (§ 24) 

 
Status for miljøplaner med SMIL-tilskudd ble delt ut og 
gjennomgått, av 68 innvilgede planer er 42 gjennomført, 12 
planer er gjennomført siden 14.3.2016. 
Jordarbeidingsstatistikk for PURA 2016 ble delt ut og 
gjennomgått.  
 

TS 

3 Handlingsplan 
landbruk PURA  
2017 – 2021, 
gjennomgang med 
konkretisering av 
tiltak, ansvar, 
kostnader, 
finansiering 
-Søknader om 
tilskudd 
-Dato/opplegg for 
infodag m/ demo 
av N-sensor 

Handlingsplanen ble gjennomgått punkt for punkt. 
1. Oppfølging av miljøplanregistrering. Løpende 

oppfølging av landbrukskontoret 
2. Erosjon i vassdrag og kantsoner. Foreløpig 

avventes rapport fra Sweco om Skibekken. Det er 
også søkt M.dir. om midler til dette punktet for 
undersøkelser i andre vassdrag. 

3. Informasjon og veiledning om miljøtiltak. Løpende 
oppfølging av landbrukskontoret 

4. Fosforindekskalkulator. Følges opp av NLR 
5. N-sensor. Demonstrasjonsdag våren 2017 i 

samarbeid med Håkon Huseby. Arbeidsgruppe: 
Tom W. Håkon H. AB, TS, LMJ. Anita innkaller til 
møte. 

6. Skjøtsel av kantsoner. PURA har søkt  
Fylkesmannen om tilskudd til et prosjekt fra klima- 
og miljøprogrammet i landbruket. Prosjektet vil 
omfatte fagmøte, demonstrasjon i felt og utarbeiding 
av veiledningsmateriell. Vassdragene Haslebekken 
på Nesodden og Bonnbekken i Frogn er valgt ut for 
feltstudium. 

7. Lagring og bruk av husdyrgjødsel - løpende 
oppfølging 

8. Fangdammer - løpende oppfølging 
 

 

LMJ 
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3 Handlingsplan 
landbruk PURA- 
forts. 

9. Informasjon til allmennheten. Presse inviteres til 
markdag om miljøtiltak i PURA til våren. 
Kombineres med N-sensor-demo. 

10. Ettervekster om høsten. Innspill til RMP om tilskudd. 
Forsøk i regi av NLR? Temagruppa har møte hos 
TW høsten 17 med demonstrasjon av ettervekster. 

11. Skogbruk og bakgrunnsavrenning. AB orienterte om 
NIBIO-prosjekt om bakgrunnsavrenning. Forslag om 
at NIBIO inviteres til neste møte 

LMJ 

4 Skibekken, status 
og framdrift 

Anita orienterte. Utkast til rapport fra Sweco er revidert av 
PURA, Ski kommune og landbrukskontoret. Nytt utkast 
foreligger. Møte med ad.hoc-gruppa for å drøfte rapporten 
avholdes i mars. 

AB 

5 Nytt fra PURA Anita orienterte om aktiviteter i PURA pr. nå: 
- årsmelding for prosjektorganisasjonen: Publiseres snart 
på www.pura.no 
- søknad om tilskudd til vannmiljøtiltak sendt 
Miljødirektoratet: Flere landbruksprosjekter inngår i 
søknaden. 
- søknad om midler fra Klima- og miljøprogrammet: Ref. 
sak 3, punkt 6. 
- Agricat-kjøring for driftsåret 2016: NIBIO ferdigstiller 
rapport fra kjøringen medio mars. 
- årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2016: 
Statusmøte avholdt mellom PURA, Faun og NIVA. 
- forbud mot utslipp av septik fra fritidsbåter i PURA: Ad 
hoc-gruppe nedsatt. 
- felles møte mellom styrings- og prosjektgruppe i PURA 
07.04.2017 
- presentasjon av PURA i kommunestyrer og utvalg i 
eierkommunene mars-mai 
- deltakelse på seminar om klimatilpasning og overvann i 
regi av FMOA 
- deltakelse i programkomite for nasjonal 
vannområdesamling i Tromsø 29. – 31. august 2017 
- Anita leder nå redaksjonskomiteen for tidsskriftet VANN 

AB 

6 Nytt fra 
Fylkesmannen 

 

FD orienterte om rulleringen av RMP og innkomne innspill 
fra kommuner, landbruksorganisasjoner og andre, jf punkt 
2. 

 

FD 

7 Eventuelt TS foreslo at temagruppa kan inviteres til temagruppe 
landbruk i Morsa sin befaring i Stamnesbekken 31. mai. 
TS tar opp med Carina Isdal. 

 

TS 

 
 
 
Ås 23.2.2017 
 
Lars Martin Julseth 

http://www.pura.no/

