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Miljøprogram for Oslo
og Viken 2019

LMJ

3

Regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP) Oslo og Viken
2019-2022 er ferdig. Presentasjon fra Fylkesmannen ble
gjennomgått. Programmet inneholder bl.a. omtale av
miljøutfordringer og mål for jordbruket i det nye
fylkesmannsembetet, prioritering av områder for vannmiljø
og kulturlandskap, prinsipper for prioritering av tiltak og
forskrift om regionale miljøtilskudd. Programmet inneholder
også føringer for SMIL og drenering.
Presentasjonen vedlegges referatet.
Handlingsplan
Planen ble gjennomgått og status oppdatert. Siden forrige
landbruk PURA 2018 – møtet er det særlig Skibekken-prosjektet det er jobbet med.
2022, status
Planen revideres etter gjennomgang på neste møte.
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PURA-seminar 14.2.19 Seminaret ble avholdt etter planen. 39 deltakere. Det ble
holdt mange interessante gode innlegg som i sum ga et
AB
meget godt bilde av aktiviteten i vannområde PURA
Nye
Sigrun holdt et interessant fordrag om nye
erosjonsrisikokart,
erosjonsrisikokart. Kartene publiseres 1.5.2019. Det er gjort
status v/Sigrun
mange forbedringer, bedre klimadata og flere jorddata er
Hjalmarsdottir Kværnø, lagt til grunn, det er basert på flere fysiske data og mindre
NIBIO.
empiri, bedre data for hellingsgrad og hellingslengde.
Drågerosjon er lagt inn som eget kartlag. Sammenlignet
med gamle kart i PURAs nedslagsfelt viser nye kart
gjennomgående mer areal i erosjonsklasse 1, litt mindre i
klasse 2 og 3 og mindre i klasse 4.
Presentasjonen vedlegges referatet.
Fosfor-tall i Agricat –
Grunnlaget for beregning av fosforavrenning i Agricatdrøfting,
modellen ble diskutert. Sammenlignet med kunnskap om
Kværnø/Krogstad
fosforinnholdet i jorda i Follo som NMBU sitter inne med
virker beregnet fosforavrenning PURA i følge Agricatkjøringene svært høyt. NIBIO har gjennomgått parametrene
i modellen og har også sett på konkrete målinger og finner
ikke holdepunkter for at modellen regner mye feil.
Presentasjon fra NIBIO vedlagt.
Nytt fra PURA
AM
 Planprogram for ny regional vannforvaltningsplan
med tiltaksprogram og hovedutfordringer for
vannregionen og for vannområdene legges på
høring fra 1.4.2019.
 Årsmeldingen fra PURA 2018 er klar og publisert og
www.pura.no
 Ny konkurranse om vannkvalitetsovervåking blir lagt
ut i 2019. Innkjøpskontoret AS gir juridisk bistand
ved anskaffelsen.
 Båtseptiksaken. Mottaksstasjon i Bunnefjorden v/
Nesset er under vurdering. Det gjenstår endelige
politiske vedtak i Ås og Oppegård.
 Utfiske i Østensjøvann. Brasmebestanden skal
kartlegges før beslutning om utfiske.
 Skibekken. Arbeidet med sikring og utbedringer i
bekken er snart ferdig. Landbrukskontoret bistår 2
av brukerne med fullfinansiering ved SMIL-midler
 Fagrådet for indre Oslofjord har gjennomført ny
anskaffelsesprosess for overvåking av fjorden.
NIVA fikk oppdraget.
 I regi av Fagrådet gjennomføres det et teknokratisk
mulighetsstudie der beliggenhet av fremtidige
avløpsrenseanlegg for Indre Oslofjord er sentralt.
Her inngår også en modellering av miljøtilstanden i
Indre Oslofjord sett i lys av utslippstillatelser og
befolkningutvikling.
 Det er møte i vannområdeforum for vannregion
Glomma i uke 10. PURA presenterer prosjekt
Skibekken.
Eventuelt
Landbrukskontoret skal utarbeide nye tiltaksstrategier for
LMJ
miljøvirkemidlene Spesielle Miljøtiltak i Landbruket (SMIL)
og Nærings- og Miljøtiltak i Skogbruket (NMSK). Det blir
prosess med faglagene og forslag legges fram for politiske
utvalg. Tas opp i miljøverngruppa i Follo før politisk
behandling.
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