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

Temagruppe landbruk

Til stede:

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor- LMJ
Reidar Haugen, Ski kommune – RH
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving – UR
Tormod Solem, Follo landbrukskontor – TS
Tore Krogstad, NMBU - TK
Anita Borge, vannområdeleder - AB

Forfall:

Tom Wetlesen, Ås landbrukslag– TW
Kjell Johansen, Kråkstad og Ski bondelag - KJ
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus – KE
Eli Moe, Frogn kommune – EM

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor- LMJ
Ås kulturhus
Fredag 16.3.2018 kl 9 - 12

Neste møte:
Referent:

Onsdag 13, juni 2018, kl 9 - 12
LMJ

Sak Tema
nr.

Vedtak / oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
referat fra møte
19.12.2017

Godkjent uten endringer.
Legges ut på www.pura.no

LMJ

2

Agricatkjøring 2017

Kjøringen er utsatt på grunn av forsinkede data fra
Landbruksdirektoratet. Henger bl.a sammen med
omlegging av saksbehandlingssystemet for
produksjonstilskudd. Rapport forventes i april/mai.

AB

3

Handlingsplan
landbruk PURA 2017
– 2021, gjennomgang
av prosjekter,
rullering av planen

Handlingsplanen ble gjennomgått punkt for punkt med
henblikk på rullering for perioden 2018 – 2022.
Kommentarer er ført inn i plandokumentet (vedlegg). Det
ble besluttet å ta opp igjen rullering og drøfting av nye tiltak
i neste møte (juni).

LMJ

1

4

5

6

7

SMIL, RMP rapport
2017, tildeling 2018

Tormod gikk gjennom tildeling og forbruk av SMIL-midler
og dreneringsmidler for 2017 og 2018. I flere år har Follo
fått tildelt mindre SMIL- midler enn behovet. Dette har
medført streng prioritering. Høsten 2017 ble det gjort en
ekstratildeling. Denne kom seint så midlene for 2017 ble
ikke brukt opp, men ekstramidler ble videreført i 2018. Vi
har nå bra med tilskuddsmidler. Det er også rikelig med
midler til drenering.
Antall søkere om RMP-tilskudd i Follo i 2017 var det
samme som foregående år, men det er en økning på 8000
dekar som ikke høstpløyes. Dette kan bl.a. forklares med at
det ble sådd svært lite høstkorn i fjor høst. Det er også en
svært positiv økt etablering av over 6000 meter grasdekte
vegetasjonssoner.

Nytt fra
Fylkesmannen
lunsj

Utgikk pga forfall

Nytt fra PURA

- Årsmelding for 2017 er godkjent av prosjekt- og
styringsgruppe og lagt på PURA’s hjemmesider.
- Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2017 er under
utarbeidelse. En forsinkelse er ventet pga. forsinket
Agricat-kjøring.
- Arbeid med innføring av forbud mot tømming av båtseptik
fra fritidsbåter i fjorden er på gang i PURA-kommunene
med strandlinje. Det er noe diskusjon om bl.a. plassering
av mottaksstasjoner. Usikkert om forbud kan bli vedtatt for
denne båtsesongen, men alle kommunene planlegger å
innføre forbud.
- Vann-nett er kommet i ny versjon. En gjennomgang av
tiltak som er lagt inn for PURA gjøres i løpet av
våren/sommeren
- PURA’s 10-årsjubileum blir avholdt på Ingierstrand Bad
Restaurant, tirsdag 8. mai 2018. Programmet er fastlagt og
endelig invitasjon sendes ut før påske. Mange er allerede
påmeldt, de som ikke har meldt seg på i temagruppen
oppfordres til å gjøre det.

Eventuelt

LMJ orienterte om møte på ÅS gård (Senter for
LMJ
husdyrforsøk) med formål å hindre utslipp av forurenset
overvann til tilførselsbekk til Årungen. Utslipp er lokalisert til
kummer i nærhet av fegate og uteområde for husdyr.
Antakelig er det snakk om feilkonstruksjon. Pålegg om
utbedring er gitt av Ås kommune.
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TS

AB

