
       Temagruppe landbruk  

Lars Martin Julseth – Follo 
landbrukskontor (leder) 

 

Tom Wetlesen – Ås landbrukslag 

Kjell Johansen – Kråkstad og Ski bondelag 

 

Eli Moe – Frogn kommune 

Reidar Haugen – Ski kommune 

 

Kari Engmark - Fylkesmannen 

Tore Krogstad – NMBU 

Unni Røed – Norsk Landbruksrådgiving 

 
 

 



Handlingsplan for PURA 2017 – 2021 
Landbruk 

MÅL:  

Redusere jorderosjon og 
tilførsel av næringsstoffer 
til vassdrag fra 
landbruksarealer, med 
hovedfokus på fosfor 

 

 
 

Lars Martin Julseth - 2019 



Arbeidsområde 1: Oppfølging av miljøplanregistrering 



 
2. Erosjon i vassdrag og kantsoner. 

Registrering av tilstand og planlegging av tiltak 
 

• Registreringsprosjekt i 
utvalgte vassdrag. 
Prioritere tettstednære 
vassdrag med 
overvannsutfordringer, 
Skibekken, 
Rustadbekken, 
Storgrava m.fl. 

• Planlegging og gjennomføring 
av tiltak, 2017 - 2019 

 



3. Ta i bruk fosforindekskalkulatoren i 
gjødslingsplanleggingen 

• Ta i bruk i konkret 
rådgivning: 

 
Landbruksrådgivningen Øst 
venter på nytt 
Skifteplanprogram som vil 
gjøre det lettere å ta i bruk 
fosforindeks 



5. Skjøtsel av naturlige kantsoner mot vassdrag 

• Informasjon om 
riktig skjøtsel. 

• Fagdag 

• Brosjyre 

 

Gjennomført 2018 



 
6. Riktig lagring og bruk av husdyrgjødsel 

 

• Registrering av 
hestegjødsellagring, 
veiledning om 
regelverk.  

• Følge opp utsendte 
spørreskjema. 

• Utsending av info-brosjyre 

 

Gjennomført 

 



 
7. Vedlikehold av fangdammer 

 
• Alle fangdammer i 

PURA (og Morsa). 
Ca 15 (+15) 
kontrolleres av 
landbrukskontoret 

• Plan for 
vedlikehold/rensk 

• 70% SMIL-tilskudd 



 
3. Informasjon til allmennheten om miljøtiltak i 

landbruket 
 

• Invitere presse til 
fagdager og møter (liten 
respons) 

• Infotavle ved Skibekken 
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10. Ettervekster om         
høsten – noe for Follo? 

 

11. Skogbruk og vann.   
Bakgrunnsavrenning 

 

12. Oppdaterte 
erosjonsrisikokart 

 



Landbrukstiltak og vannområdearbeid 

Utprøving av erosjonshindrende tiltak i Svinna 



Type tiltak 

• Redusert jordarbeiding 

• Ikke høstpløying 

• Vegetasjonssoner langs 
vassdrag (buffersoner) 

• Gras på flomutsatte 
arealer 

• Grasdekte vannveier 

• Hydrotekniske tiltak 

• Avskjæringsgrøfter 

 



Type tiltak 

• Fangdammer 

• Fordrøyningsdammer i 
skog 

• Redusert P-gjødsling 

• Miljøavtaler 

• Prosjekter med flere 
tiltak i utvalgte bekker 
og elver 

 





 



 







 



 







 



 



Hvordan få til tiltak? 

• Samarbeid 
forvaltning/næring i 
vannområdet 

• Jorda skal være på 
jordet – egeninteresse! 

• Informasjonstiltak 

• Dialog, veiledning, 
rådgiving 



Hvordan få til tiltak? 

• Økonomiske virkemidler 

– RMP 

– SMIL 

 

Bøndene må få 
kompensasjon for 
reduserte avlinger, 
«klunder og heft» 



Hvordan få til tiltak? 

• Juridiske virkemidler i 
bakhånd 

– Regionale miljøkrav 

• Egne prosjekter i 
utvalgte bekker og elver 

• Miljørådgiving på 
enkeltbruk 

 



Miljørådgiving på enkeltbruk 

• Kompetent miljørådgiver 

– Kjenner landbruket 

– Pedagogisk 

– Kompetanse på landbruk 
og miljø  

• Gårdsbesøk 

• Gjennomgang av 
miljøtilstanden på 
bruket 

 



Miljørådgiving på enkeltbruk 

• Dreneringstilstand 

• Avløp, kummer og rør 

• Grøfter/bekker/kanter 

• Jordarbeiding 

• Vegetasjonssoner mot 
vassdrag 

• Dråg/vannveier 

Behov for tiltak? 

Behov for plan? 

70% tilskudd fra SMIL 

 


