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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 
Eli Moe, Frogn kommune – EM 
Bård Kollerud, Follo landbrukskontor – BK 
Anita Borge, vannområdeleder PURA - AB 
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor- LMJ 
Leif Simonsen, Norconsult – LS (sak 3) 

 
Forfall:  
 

 
Reidar Haugen, Nordre Follo kommune – RH 
Kari Engmark, Statsforvalteren i Oslo og Viken – KE 
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving - UR 
Tore Krogstad, NMBU – TK 
 
 

Møteleder:  
Møtested: 

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor - LMJ 
Teams 

Møtetid: Tirsdag 28.09.2021 kl 12:00 – 14:45 

  

Neste møte:  

Referent: LMJ 
 

 

Sak 
nr. 

Tema Vedtak / oppfølging Ansvarl
ig 

1 Referat fra 
møte 
29.01.2021 

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

AB 

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

Planlagte tiltak ble gjennomført vinteren 2020/2021. I 
Rustadbekken ble det etablert 3 ekstra terskler i tillegg til 
de planlagte ut fra fall- og strømforholdene på stedet. 
Tiltak i sidebekk mellom Torderud og Skuterud ble ikke 
gjennomført da dette ikke er finansiert. Tiltak i bekken bør 
gjennomføres av de aktuelle grunneierne. Tiltakene er 
ellers gjennomført innenfor kostnadsoverslaget. PURA 
søker om tilskudd til skjøtselsplan også for dette 
vassdraget (plan- og prosessmidler fra 
vannregiomnyndigheten 2021). 

LMJ/AB 

http://www.pura.no/
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3 Skjøtselsplan 
for Skibekken - 
redegjørelse for 
status for 
prosjektet 

AB orienterte om minikonkurranse for utarbeidelse av 
planen, Norconsult som oppdragstaker, møte 15. april og 
befaring 19. mai med grunneiere, brukere og Norconsult. 
Viser til referat fra møtet skrevet av Norconsult v/LS. 
LS orienterte om hva slags tiltak som kan være aktuelle i 
skjøtselsplanen. Dette blir en plan som skal vare over tid 
og tiltakene må omtales litt generelt, men likevel være 
nært knyttet til denne konkrete bekken. Når det gjelder 
reparasjoner av erosjonssikringene i bekken kan det være 
aktuelt med tiltak hvert 5. år. Planutkast skal være ferdig 
fra Norconsult 1.november og den blir sendt til 
grunneiere/brukere før den sendes aktuelle myndigheter 
og sluttføres. 
Det ble påpekt at dersom Statsforvalteren kommer med 
strengere retningslinjer for vegetasjonspleie av kantsoner 
langs vassdrag i jordbruksområder bør PURAs veileder 
revideres iht. ev. nye føringer. 

AB/LS/ 
LMJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
 

4 Handlingsplan 
for 
landbrukstiltak i 
PURA, 
oppdatering 

LMJ gikk gjennom planen. Forslag til oppdateringer ble 
drøftet. Oppdatert plan legges ved referatet. 

LMJ 

5 SMIL og RMP - 
status 

BK gikk gjennom status for disse ordningene. Det er 
innvilget noe mindre til SMIL-tiltak hittil i år enn tidligere 
år. Det er fortsatt penger igjen. Landbrukskontoret vil ta 
imot søknader og innvilge tilskudd ut over søknadsfrist 
1.10. så lenge det er mulighet. 
Frist for søknad om regionale miljøtilskudd er 15.10. Nytt 
fra i år er at det kan innvilges tilskudd til klimarådgiving. 
Nytt er også at det er satt tak på 5000 m for søknad om 
tilskudd til blomstersoner for pollinerende insekter. 

BK 

6 Høring – 
Forskrift om 
regionale 
miljøkrav i 
jordbruket 

Statsforvalteren har sendt utkast til ny forskrift på høring. 
Miljøkrav skal nå innføres for større områder under marin 
grense i Østfold og Oslo og Akershus. Det blir en 
kartfestet inndeling i 2 soner. PURA ligger i sone 2 som 
har strengest miljøkrav. PURA og Follo landbrukskontor 
ønsker å sende et felles høringsinnspill. De fleste 
foreslåtte miljøkrav er allerede gjeldende i PURA. Nytt er 
krav om at det ikke skal jordarbeides nærmere enn 2 
meter fra kummer og grøfteutløp for i hindre vannet i å 
grave. Temagruppa hadde ingen innvendinger til dette 
kravet. Det bør imidlertid presiseres at det gjelder 
nedløpskummer for overflatevann. Et nytt krav som 
foreslås er at fulldyrka mark nærmere vassdrag enn 50 
meter ikke skal jordarbeides om høsten. Lett høstharving 
til høstkorn og fangvekster tillates likevel på arealer som 
ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3, og 4. Landbrukskontoret 
mener dette er et lite målrettet og altfor omfattende krav, 
særlig sett i sammenheng med den svært vide 
definisjonen av vassdrag. Etter møtet har JIK sendt et 
innspill på epost som støtter denne vurderingen. Dette blir 
tatt med videre i høringsinnspillet fra PURA og Follo 
landbrukskontor. Forslag til høringsinnspill sendes 
temagruppen for kommentar før oversendelse til 
Statsforvalteren innen 15. oktober. 

LMJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LMJ/AB 
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7 Nye 
erosjonsrisiko-
kart fra NIBIO 
januar 2021 

Endringen ble gjennomgått. Erosjonskartene er nå 2-delt. 
Ett kart viser flateerosjon/rilleerosjon og jordtap via 
drensrør etter nye beregninger. Et annet kart viser erosjon 
i forsenkninger der vannet samles og renner av jordene 
(drågerosjon). Nye kart har ført til endringer i areal i de 
ulike erosjonsrisikoklassene. Statsforvalteren har lagt ut 
en app der en kan sammenligne gamle og nye 
erosjonskart både på vannområdenivå, kommunenivå og 
gårdsnivå. 
De nye kartene ligger nå til grunn for forvaltning av RMP-
midler. 

LMJ 

8 Nytt fra 
Statsforvalteren  

Utgår, da ingen fra Statsforvalteren var til stede.  

9 Nytt fa PURA AB orienterte 

• Regionale vannforvaltningsplaner er nå behandlet 
i vannregionutvalget etter høringsrunde. Blir sendt 
videre til Miljødirektoratet og deretter Klima- og 
miljødepartementet for endelig godkjenning. 

• PURA’s årsrapporter for 2020 har vært forsinket 
på grunn av utarbeidelse av ny mal, men 
langversjonen er nå ferdig og er lagt ut på 
hjemmesiden. En kortversjon av årsrapporten og 
to trendrapporter er under utarbeidelse.  

• Utfiske i Østensjøvann er gjennomført. Stadig mye 
mort, økende mengde brasme (bekymringsfullt), 
men mengde rovfisk øker (positivt). Utfisket 
fortsetter i 2022 og 2023. 

• Mottaket for båtseptik fra fritidsbåter i 
Bunnefjorden ble åpnet 21.6. av statsråd 
Rotevatn. En informasjonstavle skal settes opp 
ved mottaket, tekst og bilder er et samarbeid 
mellom PURA og Fagrådet for indre Oslofjord. 

• PURA-seminar 1. desember, Thon hotell, Ski. 
Varsel sendt PURAs organisasjon 27.08.2021. 
Temaer: a) "Avduking" av strategihåndbok for 
kommunene: Målretting av tiltak for et bedre 
vannmiljø – tiltak inn i kommunenes operasjonelle 
planer, b) Øvrige "fot-i-bakken-tema". Oppfordring 
til å melde seg på! 

• Deltakelse i Fagrådet for indre Oslofjord: Viktig 
prosjekt med risikovurdering av forurenset 
sediment i indre Oslofjord, område sør for 
Malmøya videre med i et utvidet prosjekt for 
identifisering av tiltak. 

• Ny leder av PURAs styringsgruppe etter at 
kommunedirektør i Ås sluttet. Tor-Arne Tørfoss ble 
ansatt 01.09.2021. 
 

AB 

10 Eventuelt EM: Arealregnskap, er vannområdene på??  

 

 

Ås 29.09.2021 

 

Lars Martin Julseth 


