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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 
Heidi Paulsen, Nordre Follo kommune - HP 
Bård Kollerud, Follo landbrukskontor – BK 
Tore Krogstad, NMBU – TK 
Kari Engmark, Statsforvalteren - KE 
Maia Solberg Økland, Statsforvalteren - MSØ 
Anita Borge, vannområdeleder PURA - AB 
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor- LMJ 
 

 
Forfall:  
 

 
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving - UR 
 
 

Møteleder:  
Møtested: 

Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor - LMJ 
Teams 

Møtetid: Torsdag 27.01.2022 kl 09:00 – 11:30 

  

Neste møte: Avtales senere 

Referent: LMJ 
 

 

Sak 
nr. 

Tema Vedtak / oppfølging Ansvar-
lig 

1 Referat fra møte 
28.09.2021 

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

AB 

2 Strategihåndbok 
i målretting av 
tiltak i 
kommunene – 
innsats der det 
trengs mest – 
landbrukets 
ansvar 

AB innledet om innholdet i strategihåndboka. På PURA-
seminaret 1.12.2021 ble det etterlyst innhold om 
landbrukets ansvar og landbrukets virkemidler. Dette bør 
innarbeides i strategiboka og innsatsen i landbruket bør 
synliggjøres. 
Det ble kommentert at strategihåndboka gir et godt 
grunnlag for oppfølging og gjennomføring av 
kommunenes planverk som angår vann- og 
avløpsforvaltning. 

AB 

http://www.pura.no/
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3 Helhetlig 
tiltaksplan for en 
ren og rik 
Oslofjord med et 
aktivt friluftsliv – 
landbrukets 
ansvar 

AB orienterte om planen. Ansvar for gjennomføring av 
tiltak er lagt til alle nivåer; departement, direktorat, 
regionale myndigheter og kommunene. Tiltakene er 
beskrevet på såkalte tiltakskort. Kommunene har ansvaret 
for flere av disse og landbrukskontoret har fått ansvaret 
for tiltaket T14: Økt tilsyn med, og oppfølging der krav om 
etablert vegetasjonssone mot vassdrag ikke er oppfylt 

AB 
 
 
 
LMJ 
 

4 Skjøtsels-
veiledning for 
Skibekken - 
status 

Norconsult har laget utkast til skjøtselsplan som ble 
drøftet i et møte med Statsforvalteren 06.01.2022. Her ble 
det foreslått en del endringer, bl.a. ble det enighet om av 
dette burde være en veileder i stedet for en plan. Signaler 
fra Statsforvalteren og ikke minst Viken fylkeskommune er 
klare på at det ikke kan godkjennes en langsiktig plan 
med mange tiltak, men at hvert enkelt tiltak for skjøtsel og 
vedlikehold må omsøkes. På møtet kom det tydelige 
tilbakemeldinger på at dette virker lite hensiktsmessig og 
svært byråkratisk og kan føre til at grunneiere kvier seg for 
å gjøre noe i det hele tatt, eller at tiltak kan bli gjort uten 
plan. 
Etter møte med Statsforvalteren 06.01. er innspillene blitt 
tatt inn i veiledningen og vil bli oversendt grunneier og 
brukere langs Skibekken. 

AB/LMJ 

5 Skuterudbekken/
Grytelands-
bekken – status 
for utvidet 
overvåking 

PURA vil etablere et overvåkingsprogram for å kartlegge 
tilstanden i de ulike strekninger av bekken. På denne 
måten kan man få informasjon om effekten av de 
erosjonsreduserende tiltakene. NIBIO har gode målinger 
nederst ved fangdammen. Det er aktuelt å etablere et 
prøvetakingssted øverst ved innløpet av overvann fra 
Rustadfeltet, ett øverst i Rustadbekken og ett før og etter 
rørutløpet fra Rustadmåsan.  

AB 

6 Erosjonssikring 
Storgrava – 
utarbeidelse av 
rapport om 
behovet for 
sikring. 

Landbrukskontoret har oversikt over grunneiere og 
brukere med areal inntil Storgrava. Det vil bli gjennomført 
en minikonkurranse for utarbeidelse av  en rapport om 
tilstanden. Her er det viktig å utrede tilførsel av overvann 
fra bebygde områder og eventuelt tilsig av grunnvann, 
spesielt fra områdene i vest. Kvikkleirefaren bør også 
undersøkes. 

LMJ 

7 Handlingsplan 
for 
landbrukstiltak i 
PURA, 
oppdatering 

LMJ gikk gjennom planen. Forslag til oppdateringer ble 
drøftet. Initiativ til revisjon av handlingsplanen overlates til 
ny landbrukssjef. Oppdatert plan legges ved referatet. 

LMJ 

8 SMIL og RMP-
status 

BK fortalte om høstens søknadsomgang for regionale 
miljøtilskudd (RMP). Det er godkjent 178 søknader fra 
Follo-kommunene, i 2020 var det 186. Noe av nedgangen 
skyldes nok økt bortleie slik at arealene fortsatt er med, 
men på færre søknader. 9 mill. er bevilget i RMP-tilskudd, 
dette er en nedgang på 1 mill. Nye erosjonsrisikokart 
medfører lavere takst der det er endring i klasse fra 3 til 2 
eller fra 2 til 1. Det er innført begrensning for tilskudd til 
såing av gras for pollinerende insekter.   
Når det gjelder SMIL-ordningen er tildelte midler for 2021 
pluss en del inndratte midler brukt opp. Tildeling for 2022 
er ventet først i februar. 

BK 
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9 Nytt fra 
Statsforvalteren 

Statsforvalteren redegjorde for RMP-ordningen, SMIL-
tildeling for 2022 og status for ny forskrift om regionale 
miljøkrav for jordbruket. 63% av landbruksforetakene i 
Viken søker regionale miljøtilskudd (RMP). Det er noe 
mindre omsøkt beløp enn i 2020. dette betyr at satsene 
antakelig blir økt noe. Rullering av regionalt miljøprogram 
(RMP) starter med det første. Statsforvalteren venter på 
instruks fra Landbruksdirektoratet. 
Forskrift om regionale miljøkrav blir sendt på en ny 
forenklet høring. 

KE/ 
MSØ 

10 Nytt fra PURA Anita redegjorde for følgende tema: 
 

● PURAs trendrapporter  
- trendrapport for Årungen- og Gjersjøvassdraget og 
trendrapport for Bunnefjorden-vassdraget:  
- bruk av nedbørnormaliserte fosfor-verdier gjør det mulig 
å studere utviklingen av fosfor i elvene/bekkene, fra 2012 
frem til og med 2020 
- for tilførselselvene og -bekkene til Bunnefjorden er også 
nitrogen en viktig parameter, siden denne inngår som en 
avgjørende parameter for tilstanden i fjorden 
- trendrapportene tar utgangpunkt i hvor stor nedgang i 
planteplankton som er nødvendig for at innsjøene skal nå 
god økologisk tilstand. Ut fra dette beregnes hvor stor 
nedgangen i TRP-tilførselen fra tilførselsbekkene/- elvene 
må være. 
Rapportene er utarbeidet i samarbeid med Norconsult. 
 

● Utfiske i Østensjøvann 
Resultater: 
- Liten rekruttering hos mort og brasme i 2021 
• For tidlig å tilskrive dette reguleringsfisket 
• Kan ha vært et ugunstig år 
- Andelen predatorfisk synes å ha økt 
- Mye "gammel" fisk 
- Tre år med prøvefiske: 2012, 2019 og 2021 gir datasett 
som forteller noe om utviklingen i fiskebestanden 
- Det er utarbeidet en felles søknad PURA/NMBU som er 
sendt til Miljødirektoratet: Søker midler til reguleringsfiske i 
2022. 
- NMBU utarbeider nå en rapport: "Resultatrapport: 
Reguleringsfiske med miljøovervåkningsprogram for 
Østensjøvann i Ås kommune 2021". Publiseres på 
hjemmesiden når den er ferdigstilt. 
 

● Årsmelding for PURA 2021 
Utarbeides i disse dager, publiseres på hjemmesiden når 
den er godkjent av styringsgruppen. 
 

● Intervju ifm. EU-prosjektet OPTAIN – Anita skal 
intervjues av NIBIO. 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? 
 

AB 
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● Deltakelse i Fagrådet for indre Oslofjord, utvalg for 
miljøovervåking. Fokus akkurat nå:  
- sedimentundersøkelser: Kommunene blir ansvarliggjort 
for å rigge videre prosjekter for å finne kilder til 
forurensninger av miljøgifter (spesielt PAH og PCB) og 
tungmetaller, samt gjennomføre tiltak for å bedre 
forholdene.  
- evaluering av fjordmodellen – en modell NIVA i sin tid 
utarbeidet for å gi oss informasjon om hvordan kommende 
forurensningssituasjoner vil kunne påvirke fjorden, og 
hvilke tiltak det blir viktig å igangsette. 
- ny anskaffelse av tjenester innen overvåking av fjorden 
fra 2023. PURA sitter i en ad-hoc-gruppe for utarbeidelse 
av anskaffelsesdokumenter. 
 

 

10 Eventuelt LMJ orienterte om at ny landbrukssjef starter 1.2. Arne 
Ivar Sletnes blir anmodet om å ta over som leder av 
temagruppa landbruk.  
LMJ fortsetter på landbrukskontoret i redusert 
engasjement i en overgangsperiode.  
AB takket LM for hans gode innsats som leder av 
temagruppen. 

 

 

 

Ås 03.02.2022 

 

Lars Martin Julseth 


