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

Temagruppe landbruk

Til stede:

Tom Wetlesen, Ås landbrukslag – TW
Knut Edgar Berger, Kråkstad og Ski bondelag– KEB
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving - UR
Reidar Haugen, Ski kommune – RH
Eli Moe, Frogn kommune – EM
Tore Krogstad, NMBU – TK
Bård Kollerud, Follo landbrukskontor - BK
Anita Borge, vannområdeleder PURA - AB
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor- LMJ

Forfall:

Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Viken – KE

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor - LMJ
Ås kulturhus, lille sal
Torsdag 31.10.2019 kl 09 – 12:10

Neste møte:
Referent:

Forslag: Torsdag 13. februar 2020, Ås
LMJ

Sak Tema
nr.

Vedtak / oppfølging
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1

Godkjenning av referat
fra møte 06.06.2019

Godkjent uten endringer.
Legges ut på www.pura.no
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2

Regionale miljøkrav i
vannområder i Oslo og
Viken fra 2020 –
høringsinnspill fra
Pura/landbrukskontoret
Agricat-rapport for
driftsåret 2018

Forslag til ny forskrift og nye definisjoner ble drøftet. Vi
gikk gjennom arbeidsdokumentet som ble laget etter møte
PURA/landbrukskontoret. Innspill ble notert.
PURA/landbrukskontoret skriver høringsuttalelsen på
bakgrunn av dette. Uttalelsen sendes Temagruppa.
NIBIO har levert rapporten for 2018. Tall for erosjon og
fosforavrenning er basert på nye erosjonskart. Bruk av
nye kart gir i modellen kun beregning av flateerosjon.
Erosjon i dråg – fureerosjon må beregnes for seg. NIBIO
har fått fram tall basert på en ny beregningsmodell for
fureerosjon. Foreløpige beregninger viser en noe lavere
erosjon i 2018 enn i 2017.

AB/
LMJ

3

1

AB/
LMJ

4

5

6

7

8

9

10

Handlingsplan landbruk
PURA 2018 – 2022,
status

Planen ble gjennomgått og revidert. Under punkt 2 tas inn
oppstart av erosjonssikring i Skuterudbekken.
Oppstartmøte med grunneiere/brukere, Ås kommune og
NIBIO planlegges i februar 2020. PURA innkaller.
Punkt 4, bruk av ny miljøteknologi og dyrkingsmetoder:
Planlegging av fagmøte vinter/vår 2020 med foredrag fra
NIBIO/Norsk landbruksrådgiving. Samarbeid med
faglagene. Planlegging starter før jul. PURA innkaller til
planleggingsmøte.
Punkt 5, skjøtsel av naturlige kantsoner. Det bør lages en
skjøtselsplan for vegetasjonen langs Skibekken. Se eget
punkt.
Planen oppdateres og sendes gruppen før neste møte.
Fangdamprosjektet –
Rapport fra Tormod Solem viser at 12 av 15 fangdammer
rapport
i PURA har fått gratis plan for rensk/oppgradering og 70
% tilskudd til gjennomføring. 7 dammer er ferdig
tømt/utbedret. 3 har ikke behov for tiltak.
En artikkel om dette prosjektet legges ut på hjemmesiden
til PURA og landbrukskontoret.
Skibekken –oppfølging Landbrukskontoret skal registrere tilstanden våren 2020
av erosjonssikring,
og lager en tilleggsplan dersom det er behov for
skjøtselsplan for
utbedringer. Der bør også lages en skjøtselsplan for
vegetasjonssoner.
vegetasjonssonen langs vassdraget.
Spørsmål rundt utfiske i PURA undersøker med NIBIO om noen der kan lage en
Østensjøvann
skjøtselsplan og vurdere kostnader.
Eventuell fagsamling på Fagmøte om presisjonslandbruk og ny miljøteknologi
nyåret – ny
planlegges i samråd med faglag og Norsk
miljøteknologi og
Landbruksrådgiving. Avklares med faglagene før jul.
dyrkingsmetoder?
Nytt fra PURA
Anita orienterte om følgende saker:
 Anskaffelse av tjenester innen tiltaksorientert
vannkvalitetsovervåking i PURA fra 2020 – utøver
valgt etter konkurranse
 Forberedende arbeid for regionale
vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram –
oppdateringer i Vann-nett
 Årsrapporter for vannkvalitetsovervåkingen 2018
er publisert på www.pura.no
 Utslipp av septik fra fritidsbåter – innføring av
forbud og etablering av mottaksanlegg ved
Nesset, Bunnebotn
 Utfiske i Østensjøvann – konklusjon i endelig
rapport
 Veileder for utarbeidelse av trendanalyser for
vannkvalitet utarbeides av NIBIO etter initiativ fra
PURA og Øyeren
Eventuelt
LMJ orienterte om Bane Nor – utkast til planprogram for
avgreining av ny Østre linje fra Ski til Kråkstad og
hensettingsanlegg for tog. Anlegget vil ha konsekvenser
for Skibekken. Landbrukskontoret skal gi innspill til
planprogrammet.
Eli orienterte om endringer i plan- og bygningsloven for å
gi kommunen bedre verktøy for å håndtere overvann.
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