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

Temagruppe landbruk

Til stede:

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor- LMJ
Eli Moe, Frogn kommune - EM
Reidar Haugen, Ski kommune – RH
Tom Wetlesen, Ås landbrukslag - TW
Tormod Solem, Follo landbrukskontor – TS
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus – KE (fra kl 10:45)
Anita Borge, vannområdeleder - AB

Forfall:

Kjell Johansen, Kråkstad og Ski bondelag – KJ
Unni Røed Norsk Landbruksrådgiving Øst – UR
Tore Krogstad, NMBU - TK

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor- LMJ
Frogn rådhus
Onsdag13.6.2018 kl 9 - 12

Neste møte:
Referent:

Forslag: Fredag 28.09.2018
LMJ

Sak Tema
nr.

Vedtak / oppfølging

Ansv.

1

Godkjenning av
referat fra møte
16.03.2018

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

AB

2

Agricatkjøring 2017

Kjøringen er utsatt på grunn av forsinkede data fra
Landbruksdirektoratet. Rapporten er nå til intern
godkjenning i NIBIO. Rapporten sendes ut til temagruppa
når den foreligger.

AB

3

Vegetasjonssoner,
evaluering av møter,
brosjyre

Det var noe lavt oppmøte på møtet 15. mars. Faglig innhold LMJ,
var godt. Gode innspill fra brukere.
AB,
Godt oppmøte (over 30) på befaringen 29. mai. Gode
TS
tilbakemeldinger om gjennomføring og faglig utbytte.
Stoppene langs bekken kunne vært bedre forberedt, f.eks
med plakater og stikkord for diskusjonstema.

1

Utkast til brosjyre er oversendt fra NIBIO. Oppfølgingsmøte
med NIBIO 14.6. Det er viktig at brosjyren blir tilpasset
utfordringene i PURA/Follo og at den blir konkret og
anvendelig for brukerne.
4

Handlingsplan
landbruk PURA 2018
– 2022, gjennomgang
av prosjekter,
rullering av planen

Drøfting av tiltakene i handlingsplanen ble videreført fra
forrige møte. Enkelte tiltak ble konkretisert og enkelte ble
strøket.

LMJ
TS

Tormod presenterte et prosjekt i forbindelse med tiltaket
«Vedlikehold av fangdammer», presentasjonen vedlegges
referatet.
Oppdatert handlingsplan for 2018- 2022 vedlegges
referatet.

5

RMP-rullering,
nasjonalt
miljøprogram,
Nytt fra
fylkesmannen

Kari orienterte om framdriftsplanen for rullering av RMP.
Det blir en ny RMP for Viken fylkesmannsembete, dvs,
Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus. Nasjonalt
miljøprogram skal sette rammene for RMP, men dette er
ikke ferdig, kommer ikke før til høsten. Nasjonal RMPforskrift skulle vært sendt på høring i juni, men det er
varslet utsettelse. RMP for Viken sendes på høring etter
ferien. Målet er at endelig godkjenning skjer i desember.
PURA ga innspill til RMP i februar 2017, og vil gi ytterligere
uttalelser ved de kommende høringer.
Det ble orientert kort fra jordbruksforhandlingene, økt
tilskudd til RMP på 53,7 mill. kr. i Oslo og Akershus.
Karis presentasjon vedlegges referatet.

KE

6

Nytt fra PURA

- Årsrapporten for vannkvalitetsovervåking er forsinket på
grunn av forsinket Agricat-kjøring og sykdom hos NIVA
- Forbudet mot utslipp av båtseptik er til politisk behandling
i noen av eierkommunene, PURA motiverer kommunene til
å få vedtatt et forbud som skal gjelde fra og med neste år.
- Nye Vann-nett er lansert. Rapportering til EU skal skje via
Vann-nett i desember. Status for tiltak på de ulike
områdene blir gjennomgått og oppdatert i møter med
kommunene og landbrukskontoret. Møte om
landbrukstiltakene er fastsatt.
- PURA’s 10-årsjubileum ble avholdt på Ingierstrand Bad
Restaurant 8. mai. Ca. 100 deltok på et faglig godt og
vellykket arrangement.
- Nyanskaffelser for vannkvalitetsovervåking i indre
Oslofjord er på gang i regi av Fagrådet. Vannområdene
bistår.

AB

7

Hestegjødselbrosjyre En brosjyre om hestegjødsel laget av vannområdet
LMJ
Leira/Nitelva ble drøftet. Det ble besluttet at den kan brukes AB
uten endringer som veiledning til aktuelle hesteholdere.
Sendes ut til hesteholdere i PURA.

8

Eventuelt

Ingen saker

2

