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

 
Til stede: Tom Wetlesen, Ås landbrukslag – TW 

Eli Moe, Frogn kommune – EM 
Heidi Paulsen, Nordre Follo kommune - HP 
For Kari Engmark, Statsforvalteren – KE: 
Maia Solberg Økland, Statsforvalteren - MSØ 
Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB 
Arne Ivar Sletnes, Follo landbrukskontor – AIS 

Forfall:  
 

Jan Ivar Tjernæs, Kråkstad og Ski bondelag – JIK 
Bård Kollerud, Follo landbrukskontor – BK (permisjon) 
Tore Krogstad, NMBU – TK 
Unni Røed, Norsk Landbruksrådgiving - UR 
 

Møteleder:  
Møtested:                 

AIS 
Follo landbrukskontor 

Møtetid: Onsdag 25.05.2022 kl. 09.00 – 12.00 

Neste møte: 
 

November/desember, dato avtales senere. 

Referent: AIS 

 

Sak 
nr. 

Tema Vedtak / oppfølging Ansvar-
lig 

1 Referat fra møte 
27.01.2022 

Godkjent uten endringer. 
Referatet legges ut på https://pura.no/ 

AB 

2 Revidert forskrift 
om regionale 
miljøkrav for 
jordbruket i Oslo 
og Viken – 
høringsinnspill 

Et tidligere forslag til revidert forskrift var på høring høsten 
2021. PURA og Follo landbrukskontor sendte inn felles 
innspill til dette. Basert på denne høringen har 
Statsforvalteren sendt ut et nytt forslag til revidert forskrift, 
med høringsfrist 1. juni. På møtet ble et utkast til felles 
høringsinnspill fra PURA og Follo landbrukskontor drøftet. 
Med grunnlag i forslag og kommentarer som ble fremmet 
på møtet sendes et felles innspill.    

AB/AIS 

https://pura.no/
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3 Skjøtsels-
veiledning for 
Skibekken - 
status 

Det ble arrangert møte med grunneiere og brukere om 
skjøtselsveiledning for Skibekken den 29. mars. På møtet 
ble det gitt uttrykk for problematikken med at alle tiltak er 
søknadspliktige, og at det kan resultere i at viktige 
vedlikeholdstiltak ikke blir gjennomført. AB fortalte at 
skjøtselsveilederen har blitt sendt til NVE for uttalelse.  
Videre vedlikehold av de gjennomførte tiltakene bør 
gjennomføres ved at en helhetlig plan for hele 
bekkestrengen utarbeides. Nordre Follo kommune vil 
kunne finansiere noe av dette vedlikeholdet. 

AB/AIS 

4 Skuterudbekken/
Grytelands-
bekken – status 
for utvidet 
overvåking 

AB orienterte om aktiviteter og utfordringer knyttet til 
erosjonssikring. Det ble foreslått å vurdere å etablere flere 
terskler i en sidebekk som renner ut i Skuterudbekken. 
Overvåking med prøvetaking er godt i gang, og vil gå ut 
året. Det er for tidlig å vurdere resultater og utvikling, men 
en rapport vil bli utarbeidet når den utvidede overvåkingen 
er avsluttet.  

AB 

5 Erosjonssikring 
Storgrava - 
status 

Det ble gjennomført en befaring med grunneiere og 
brukere 6. april. Det er store utfordringer knyttet til 
graving, utrasing og flom. Overvann fra Heer er et 
betydelig problem. Det samme er flaskehalser ved 
kulverter lenger ned i vassdraget. Det er behov for å 
gjennomføre flomberegninger før det gås videre med 
vurderinger av tiltak. Flomberegninger og flomsonekart vil 
forhåpentligvis foreligge fra Frogn kommune innen kort tid. 
Tiltaksgjennomføring krever tillatelser fra Statsforvalteren, 
Fylkeskommunen, NVE og kommunen.   

AB 

6 Handlingsplan 
for 
landbrukstiltak i 
PURA 

AIS gikk gjennom planen. Forslag til revisjon og 
oppdateringer ble drøftet. Oppdatert plan ettersendes.    

AIS 

7 SMIL/RMP – 
status 

Follo-kommunene er tildelt kr. 1 375 000 til SMIL. I tillegg 
er kr. 575 000 i inndratte midler fra tidligere år også 
tilgjengelig, slik at disponibel ramme for 2022 er på kr. 
1 947 0000. Bevilgningen i 2021 var på kr. 2 000 000. De 
fleste søknadene så langt i år gjelder støtte til 
hydrotekniske tiltak. Det er ikke nytt å berette om RMP 
siden forrige møte. 
  

AIS 

8 Nytt fra 
Statsforvalteren 

I RMP-budsjettet for 2023 vil 70 millioner kroner bli 
øremerket til oppfølging av tiltaksplanen for en ren og rik 
Oslofjord. Midlene vil bli fordelt mellom fylkene Innlandet, 
Vestfold og Telemark og Oslo og Viken. Detaljer rundt 
ordningen er ikke avklart. 
Det ble orientert om oppfølging av tiltakskort T14 i 
Oslofjord-planen. Follo landbrukskontor vil gjennomføre 
rapportering innen fristen (6. juni).  

MSØ 

9 Nytt fra PURA AB redegjorde for utfiske i Østensjøvann. Rapport fra 
fisket i 2021 ligger på hjemmesida. Årets utfiske ble 
gjennomført 1. - 12. mai. Ca. 1700 kg fisk ble tatt opp, 
dette er ca. 1000 kg mer enn i fjor. Resultatet tyder på at 
bestanden av brasme er økende. Dette er ikke heldig. Det 
er imidlertid positivt at det også ble fanget noen store 
gjedder. 

AB 
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  Felles søknad med NMBU til Miljødirektoratet om støtte til 
utfisket er avslått. Fremdeles håp om at søknad til 
vannregionmyndigheten om samme prosjekt kan gi 
uttelling. 
 
AB er invitert til å holde innlegg på BEST-konferansen 
2022, i regi av Osloregionen, som holdes 2. juni. Tema for 
årets konferanse er hvordan møte klima- og naturkrisen i 
Osloregionen.  
https://www.osloregionen.no/best-konferansen-2022/ 
 
PURA deltok på årets miljøsamling for kommunene i Oslo 
og Viken i regi av Statsforvalteren, 11.-12. mai. 
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-
konferanser/2022/05/miljosamling-for-kommunene-i-oslo-
og-viken/ 
 
Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen er under 
utarbeidelse og vil bli lagt ut på PURAs hjemmeside før 
sommeren. 
 
PURAs årsmelding for 2021 ligger på hjemmesiden. 
 
PURA har hatt møte med ordfører, varaordfører, 
kommuneoverlege og folkehelsekoordinator i Ås om 
mulighetene for bading i Årungen. PURA og Norconsult 
ga råd. 
 
Miljøavdelingen i Viken fylkeskommune kommer på besøk 
16. juni. Det blir befaring i Skibekken, ved Østensjøvann 
og ved båtseptikmottaket ved Nesset. 
 
PURA deltar i Fagrådet for indre Oslofjord, fokus der er for 
tiden revidert modell for beregning av 
forurensningsbelastning på fjorden, samt anskaffelse av 
ny utøver for vannkvalitetsovervåkingen. 
 

 

10 Eventuelt Det var enighet om å legge opp til å gjennomføre to møter 
i året i temagruppe Landbruk. Møter utover dette kan 
holdes ved behov. Neste møte blir i november/desember.  

Alle 
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