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

Temagruppe Landbruk, PURA

Til stede:

Lars Martin Julseth – Follo landbrukskontor – møteleder - LMJ
Tom Wetlesen, Ås Landbrukslag –TW
Kari Rime Engmark -KRE
Kjell Johansen - KJ
Reidar Haugen, Ski kommune - RH
Eli Moe, Frogn kommune – EM
Tormod Solem, Follo landbrukskontor - TS
Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB

Forfall:

Tore Krogstad
Unni Røed

Møtested:

Antikklåven, Dylterudveien 14, Ås

Møtetid:

Tirsdag 19.12.17 kl 9 – 12.30

Referent:

Lars Martin Julseth

Neste møte:

Forslag: Fredag 16.3.2018

Sak Tema
nr.
1
Referat fra møte
13.10.17
2
Skibekken –
status, framdrift

Vedtak/oppfølging
Referatet ble godkjent. Legges ut på PURA.no

Ansv.
AB

Atle Hauge, NIBIO har levert endelig plan med kartfesting
AB,
av og kostnadsoverslag for tiltakene. Arbeidet med
LMJ
nødvendig fjerning av vegetasjon er i gang. PURA har
inngått avtale med Gunnar Fjeld om denne. Arbeidet er
anslått til å ta ca 3 uker. Han regner med å bli ferdig like
over nyttår. Deretter kan gjennomføring av tiltakene som er
beskrevet i Hauges rapport igangsettes.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Handlingsplan
landbruk PURA
2017 – 2021,
gjennomgang av
prosjekter

Handlingsplanen for landbruk i PURA ble gjennomgått. Det LMJ/
var enighet om at planen bør revideres neste år. LMJ følger AB
opp dette. En revidert plan legges frem i neste møte i
temagruppen.
1. Oppfølging av miljøplanregistrering. TS informerte
om at landbrukskontoret er tildelt ekstra SMILmidler til hydrotekniske tiltak fra Fylkesmannen.
Dette har gitt rom for enkelte tilleggsplaner i PURA
2. Erosjon i vassdrag og kantsoner. Miljødirektoratet
(M.dir.) har gitt utsettelse for bruk av tildelte midler
til Skibekken og registrering i andre vassdrag til
neste år.
3. Informasjon og veiledning om miljøtiltak.
Landbrukskontoret informerer jevnlig om
miljøordningene på nettsider og Facebook. Det er
ca samme antall RMP-søknader i 2017 som i 2016.
Landbrukskontoret har i år gjennomført kontroll etter
nye rutiner med fokus på vegetasjonssoner.
Informasjon om vannområdets arbeid i felt blir fulgt
opp ved at det settes opp en infotavle om tiltakene i
Skibekken ved gang- og sykkelveien på den gamle
jernbanetreseen, ca ved nedkjørselen til
pumpestasjonen. Anita følger opp. Reidar kan
formidle kontakt til en som lager tavler.
4. Fosforindekskalkulator. Må følges opp av Norsk
Landbruksrådgivning ved skifteplanprogrammet og
gjødslingsplanleggingen.
5. N-sensor. Tiltak gjennomført (markdag 9.5.17.)
6. Skjøtsel av naturlige kantsoner. M.dir. har gitt
utsettelse for bruk av tildelte midler til neste år.
Anne-Grethe Buset Blankenborg fra NIBIO er
engasjert i prosjektet. Det planlegges en temadag i
februar/mars og en feltdag i april med befaring av
eksempel-kantsone.
7. Riktig lagring og bruk av husdyrgjødsel.
Landbrukskontoret har noe aktivitet på
hestegjødsel. Tormod vil ferdigstille en rapport for
arbeidet. Problemet i f.t. forurensning av vassdrag
er beskjedent.
8. Vedlikehold av fangdammer. Landbrukskontoret har
sendt en påminnelse til eiere av fangdammer som
ikke er tømt de siste 5 år. Det gis 70 % tilskudd
(SMIL-midler) til rensk av fangdam.
9. Informasjon til allmenheten om miljøinnsatsen i
landbruket. Presse ble invitert til markdag 9.5. Ingen
møtte. Det er utfordrende å finne tema som
engasjerer media nok til at de lager en sak.
10. Ettervekster om høsten. Tema på møtet 13.10.17
med befaring.
11. Skogbruk og vann. Bakgrunnsavrenning. Tema på
møtet 13.10.17 med presentasjon ved NIBIO.
12. Oppdaterte erosjonskart. NIBIO jobber fortsatt med
saken. Anita redegjorde for informasjon om status.
Resultat skal komme etter nyttår.
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Plantevernmidlers
påvirkning på
vannkvaliteten
Nytt fra
Fylkesmannen

Dette følges opp i ny handlingsplan. NIBIO inviteres på et
LMJ/
møte for å legge fram JOVA-resultater. Faginfo skaffes om AB
biobed for oppsamling av vaskevann fra plantevernutstyr.
Kari orienterte:
KRE
Akershus blir tildelt ekstra SMIL- og dreneringsmidler også i
2018. RMP skal rulleres og det vil bli laget et felles RMPprogram for det nye Fylkesmannsembetet «Viken». Ny
felles arbeidsgruppe skal etableres. Klimatiltak vil komme
inn i sterkere grad i nytt RMP.
Det skal lages en ny nasjonal RMP-forskrift som kommer i
april. Denne vil vise hvilke ordninger fylkene kan velge
mellom.
Miljøordningene blir gradvis lagt inn i nytt fagsystem,
AGROS. Først legges klima- og miljøprogrammet inn,
senere også SMIL og RMP.
Orientering om nytt Fylkesmannsembete «Viken» for Oslo,
Akershus, Buskerud og Østfold.
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Nytt fra PURA

Anita orienterte:
AB
1. Septik fra fritidsbåter, arbeid mot forbud mot utslipp
i Bunnefjorden. Etter vedtak i Follorådet er PURA
bedt om å utarbeide felles politisk sak for de berørte
kommuner Frogn, Nesodden, Ås og Oppegård om
et forbud. Nesodden har forskrift om forbud, denne
er nå oppdatert. Sak legges fram for politikerne i
kommunene i januar/februar. Det er aktuelt med et
anlegg for mottak innerst i Bunnefjorden.
Etablering av et båtvaskeanlegg som alternativ til
bruk av bunnstoff bør komme som en naturlig
forlengelse av forbudet mot båtseptik.
2. Høring ang. endring av vannforskriften og
naturmangfoldloven. Uttalelse fra PURA er godkjent
i prosjektgruppa og skal godkjennes i
styringsgruppa. Høringsfristen er 15.1.2018.
3. PURA 10 år, feires 8.mai på Ingierstrand bad.
Programkomite (AB, Knut Bjørnskau og LMJ) har
møte 21.12.2017.

7

Eventuelt

9

Julelunsj

Eli minnet om overvannsveileder utarbeidet i Morsa, kan
også være aktuell for PURA. Anita sjekker opp.
LMJ/AB orienterte om at Senter for husdyrforsøk(SHF)/Ås
gård har tatt prøver i fangdammer for overflatevann fra
anleggene og funnet skyhøye fosforverdier. Kilden ble
funnet, en inntakskum i fegate var full av husdyrgjødsel.
Kummen ble renset, tiltak tas opp og gjennomføres før ny
beitesesong. Pålegg om tiltak blir gitt fra Ås kommune.
PURA har minnet SHF om at de skal invitere
Landbrukskontoret og PURA til møte i løpet av vinteren.
Forurensning av fangdammen vil bli tema da.
Vi ble servert en nydelig julelunsj med et variert utvalg
julemat, riskrem til dessert.
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Ås 21.12.2017
Lars Martin Julseth
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