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

Temagruppe landbruk

Til stede:

Tom Wetlesen, Ås landbrukslag – TW
Jan Ivar Tjernæs, Kråkstad og Ski bondelag - JIK
Reidar Haugen, Ski kommune – RH
Eli Moe, Frogn kommune – EM
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Viken – KE
Bård Kollerud, Follo landbrukskontor - BK
Anita Borge, vannområdeleder PURA - AB
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor- LMJ

Forfall:

Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving - UR
Tore Krogstad, NMBU – TK

Møteleder:
Møtested:
Møtetid:

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor - LMJ
Ås kulturhus, lille salong
Torsdag13.02.2020 kl 09 – 11:45

Neste møte:
Referent:

LMJ

Sak Tema
nr.

Vedtak / oppfølging

1

Godkjenning av referat
fra møte 31.10.2019

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

2

Skibekken - status

3

Skuterudbekken/Grytelandsbekken –
nytt prosjekt

Tilstanden i bekken skal sjekkes til våren, med tanke på
en tilleggsplan for reparasjon av skader dersom det er
behov for dette.
PURA har søkt om prosjektmidler fra Miljødirektoratet (kr.
100.000) for å lage forslag til skjøtselsplan for vassdraget.
Prosjekt etter mønster fra Skibekken er startet opp.
Grunneiere, brukere og Ås kommune er invitert til møte
om saken tirsdag 25.2. Temagruppa inviteres.
PURA har søkt om prosjektmidler fra Miljødirektoratet (kr.
300.000) for utbedring og sikring av
Skuterudbekken/Grytelandsbekken.

1

Ansv.

AB

LMJ/
AB

AB/
LMJ

4

Fagtreff 10. mars.
Fremtidens landbruk –
på vei mot et klimasmart
presisjonslandbruk?

PURA/landbrukskontoret i samarbeid med faglagene,
spesielt Frogn bondelag, arrangerer et fagtreff på
Folkvang i Frogn tirsdag 10. mars. Dette er et tiltak i
handlingsplanen for landbrukstiltak i PURA. Tema er ny
miljøteknologi, presisjonslandbruk, klimaregnskap og
klimaplaner i landbruket. Temagruppa inviteres.

AB/
LMJ

5

Tiltaksanalyse for
vannregion Glomma

Anita orienterte. Eget kapittel om PURA. Forslag om at
forfatter av rapporten, Sigrun Kværnø, inviteres til neste
møte i temagruppa for å presentere rapporten. Lenke til
rapporten:

AB

https://nibio.brage.unit.no/nibioxmlui/handle/11250/2638480
6

Status for arbeidet i
vann-nett

Anita orienterte om landbrukstiltakene og
kostnadsberegningene som er lagt inn i Vann-nett.
Tiltakspakken for PURA omfatter bl.a.% arealer i stubb i
ulike erosjonsklasser, gras i dråg og vegetasjonssoner
langs alle vassdrag. En endring fra tidligere er at flere av
tiltakene nå gjelder for alle vannforekomster, ikke fordelt
på hver forekomst som tidligere.

AB

7

Handlingsplan for
landbrukstiltak i PURA

Oppdatert handlingsplan ble gjennomgått. Sendes ut med
referatet.

LMJ

8

Nytt fra Fylkesmannen

Kari orienterte om prosessen rundt ny forskrift om
miljøkrav i vannområder. Punkt 1 i forslaget (krav til
erosjonssikring rundt nedløpskummer og utløp) viser seg
vanskelig å ta inn fordi det kan redusere mulighetene for
SMIL-tilskudd til slike tiltak. Forskriften er snart klar for å
legges ut på Lovdata.

KE

9

Nytt fra PURA

Anita orienterte om følgende saker:
 Søknader om midler til prosjekter til
Miljødirektoratet – søknadssum kr.700.000
 Utfiske i Østensjøvann – diskusjon om kostnader
og eventuell igangsettelse i 2020 på møte i
temagruppe Biologi/limnologi 28.02.2020
 Båtseptik – politisk vedtak på finansiering av
mottaksanlegg i kommunestyret i Ås i desember
2019, etablering av anlegg starter forhåpentligvis
vår 2020
 Møter i kommunestyrene – PURA besøker
kommunestyrene i eierkommunene
vår/sommer/høst 2020. Generell info om PURA og
politisk behandling av videreføring av
finansieringsmodell
 Ny vannregion «Innlandet og Viken vannregion» vannregionen økt med 8 vannområder

AB

10

RMP- erfaringer fra siste Bård orienterte. Det kom inn 190 søknader fra Follo i fjor
søknadsomgang
høst mot 179 høsten 2018. Det har vært en utfordring for
mange at kartgrunnlaget fra tidligere søknader er borte.
Videre har det vært en jobb å sile ut ordninger som ikke
lenger er tilskuddsberettiget fra søknadene, jfr. nytt RMP.

2

BK

11

Eventuelt

Tiltaksstrategi for miljøvirkemidler – LMJ orienterte om
utkast til nytt strategidokument for miljøvirkemidler i
jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøvirkemidler i
skogbruket (NMSK), og prosessen framover med høring
hos faglagene og sak for politiske utvalg.
Kommentar fra Kari: Vi må ikke glemme at Follo har
verdifullt kulturlandskap og viktige kulturminner. Det bør
være rom for dette også framover.
LMJ orienterte videre om tildeling av fagmidler fra
Fylkesmannen for 2020. Follo har fått vel 2,4 mill kr til
SMIL-tiltak og vel 2 mill til drenering. Det er også noe
ufordelte midler det kan søkes på dersom det trengs. Det
er viktig å informere om at det er rikelig med midler til
drenering, her bør aktiviteten opp!
Til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) har Follo
fått kr 240 000.

3

LMJ

