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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 
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving - UR 
Tore Krogstad, NMBU – TK 
Anita Borge, vannområdeleder PURA - AB 
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor- LMJ 
Marianne Bechmann, NIBIO 
Anne-Grethe Buseth Blankenberg, NIBIO 

 
Forfall:  
 

 
ingen 
 

Møteleder:  
Møtested: 

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor - LMJ 
Teams 

Møtetid: Fredag 29.01.2021 kl 09 – 11:40 

  

Neste møte:  

Referent: LMJ 
 

 

Sak 
nr. 

Tema Vedtak / oppfølging Ansvarl
ig 

1 Referat fra 
møte 
13.02.2020 

Godkjent uten endringer 
Legges ut på www.pura.no  

AB 

2 Jordarbeiding - 
effekt på jord- 
og fosfortap 
v/Marianne 
Bechmann 

Presentasjonen blir vedlagt referatet ved utsending. 
Resultatene fra forsøk og målinger bl.a. i Skuterudfeltet 
slår fast at jordarbeiding har en klar effekt på jordtap og 
tap av næringsstoffer, spesielt i perioder med mye 
nedbør. 

LMJ 

http://www.pura.no/
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3 OPTAIN-
prosjektet – 
orientering v/ 
Anne-Grete 
Buseth 
Blankenberg 

Presentasjonen blir vedlagt referatet ved utsending. 
Dette er et EU-prosjekt med 22 partnere fra 15 
europeiske land. Kråkstadelva i Morsa er ett av 14 
studieområder.  
 Problemstilling: 

1. Hva er de mest effektive tiltak for å holde tilbake vann, jord 
og næringsstoffer i små jordbruksdominerte nedbørfelt? 

2. Hvordan kan tiltak forbedres slik at de blir mer 
kostnadseffektive? 

Samarbeid med brukergrupper blir viktig 

LMJ og AB deltar i en brukergruppe for prosjektet, og 
også andre i PURAs organisasjon er foreslått som 
deltakere i denne gruppen. 

LMJ 

4 Skuterud-
bekken/Gryte-
landsbekken – 
status i 
prosjektet 

AB orienterte om planlegging, finansiering og godkjenning 
av prosjektet. Etter søknad har PURA fått bevilget kr. 
100.000 fra Miljødirektoratet for gjennomføring av 
prosjektet. Ås kommune bidrar med kr. 250.000, PURA 
med det resterende. Total kostnad for prosjektet er ca. kr. 
400.000. LMJ supplerte informasjonen, arbeidet er i gang 
under fine forhold med tele i bakken. EM spurte om 
kvikkleirerisiko var vurdert. Det er slått fast at det ikke er 
registrert konkret risiko i området, men avsetningstypen 
kan inneholde kvikkleire. Inngrepene er imidlertid 
beskjedne med lite graving. Risikoen vurderes som liten, 
men det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser. 

LMJ/AB 

5 Handlingsplan 
for 
landbrukstiltak i 
PURA, 
oppdatering, 
bl.a med nytt 
prosjekt 
Storgrava 

LMJ gikk gjennom planen. Forrige oppdatering var for ca 
1 år siden. Forslag til oppdateringer ble drøftet. Oppdatert 
plan legges ved referatet. 

LMJ 

6 Nye 
tiltaksstrategier 
SMIL (spesielle 
miljøtiltak i 
jordbruket) 

LMJ orienterte om nye tiltaksstrategier og politisk 
behandling i kommunene. Dokumentet er lagt ut på 
WWW.follolandbruk.no  

 

7 RMP – 
regionale 
miljøtilskudd – 
erfaringer fra 
søknadsom-
gangen 2020 

BK orienterte om søknader om regionale miljøtilskudd 
2020. Oppslutning om endra jordarbeiding /direktesåing 
er stabil i Follo og ligger på 30-40% av åkerarealet. Det 
var anlagt store strekninger med vegetasjonssoner med 
blomsterarter for pollinerende insekter. 

BK 

8 Nytt fra 
Statsforvalteren 

KME orienterte: 

• 12% overforbruk av RMP-midler i hht. foreløpige 
satser. Satsene må derfor reduseres noe. 

• Veileder for RMP 2021 skal være klar til 1.3. Ny 
ordning i RMP: Tilskudd til klimarådgiving. 

• Minner om søknadsfristen 1.3. for landbrukets 
klima- og miljøprogram. 

• Miljøkrav i vannområder. Forslag til høringsutkast 
er klart. Dette blir lagt fram for vannområdene for 
innspill med det første før utsending på høring. 
Planen er vedtak innen 1.1.2022 med virkning fra 
1.1.2023 – fra neste RMP-periode. 

 

 

http://www.follolandbruk.no/
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  • Nye erosjonsrisikokart er lansert – legges til grunn 
ved bevilgning av RMP-tilskudd fremover 

• Redusert bevilgning av SMIL-midler fra 
Landbruksdirektoratet. Statsforvalteren har gitt klar 
melding om at det er for lite. 

• Det jobbes med å arrangere en samling for 
kommunene 
 

 

9 Nytt fa PURA AB orienterte: 

• AB har vært på runde i politiske 
utvalg/kommunestyrer og fått enstemmige vedtak 
om fortsatt støtte til drift av PURA 

• Årsmeldingen er snart klar og legges ut på 
www.pura.no 

• Regional plan for vannforvaltning med 
tiltaksprogram legges ut på høring 1.2. 
Høringsperioden blir 4 mnd. Vannområdet lager 
en felles saksutredning for eierkommunene med 
forslag til uttalelse. 

• Ny aktør for tiltaksorientert vannprøvetaking og 
rapportering av vanndata i PURA er Norconsult 

• Utfiske i Østensjøvann: 21.1. ble det holdt møte 
med grunneierne, NMBU, Statsforvalteren og 
Fylkeskommunen. 
NMBU orienterte om det faglige grunnlaget og 
planen for gjennomføring. Grunneierne ga sin 
tilslutning til utfiske. Statsforvalter og 
Fylkeskommune var positive, men det må søkes 
om nødvendige tillatelser. Møte med NMBU og 
Statsforvalteren vil bli holdt medio februar. 

• Forskrift om forbud mot tømming av båtseptik er 
innført i alle PURA-kommuner. Mottaksanlegget 
ved Nesset er ferdig. Åpning ved miljøvernminister 
03.05.2021 kl. 12.00 

• Fagrådet for indre Oslofjord: Det er gjennomført et 
prosjekt v/ NGI med sedimentprøver fra fjorden, 
disse viser dårlig tilstand i flere områder. NGI lager 
en rapport der blant annet helsefaren vil omtales. 

• På oppfordring fra Ås Bondelag tok PURA 
initiativet til en artikkel i ØB i juni, der landbrukets 
bidrag til vannkvalitet fikk god omtale. 

 

 

10 Eventuelt EM tok opp utfordringen med fremmede arter langs 
vassdragene. Kan dette være en sak for PURA? Det er 
også ønskelig fra kommunene å kunne benytte SMIL-
midler til bekjempelse. I retningslinjer for SMIL-midler i 
Follo er det åpnet for dette. En betingelse er at grunneiere 
er med, fellesprosjekter blir prioritert. 

 

 Neste møte Før sommeren, forslag til dato sendes ut senere.  

 

 

 

Ås 29.01.2021 

Lars Martin Julseth 

http://www.pura.no/

