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Forskrift om miljøkrav i Vannområdet 
Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersøvassdraget (PURA), Oslo og 
Akershus  

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. juni 2010. Med hjemmel i forskrift 
22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 8, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om 
jord (jordlova).  

Forord  

Endret jordarbeiding og buffersoner er viktige miljøtiltak for å redusere erosjon og avrenning 
av næringsstoffer til vann og vassdrag.  

Forskriften bestemmer hvilke miljøkrav som skal overholdes i vannområdet PURA. Dette er 
regionale miljøkrav som kommer i tillegg til miljøkravene i § 8 i forskrift om 
produksjonstilskudd.  

De regionale miljøkravene er inntatt i sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift pkt. 7, og 
får betydning for godkjenning av miljøplan.  

 

§ 1. Formål og virkeområde  

Formålet med denne forskriften er å bidra til å redusere erosjon fra jordbruket i områder 
som har avrenning til sårbare vassdrag.  

Forskriften gjelder for landbrukseiendommer med arealer som har avrenning til vassdrag i 
vannområdet PURA.  

 

§ 2. Definisjoner  

I denne forskriften menes med:  

a) Flomutsatte arealer: Arealer som kan oversvømmes ved en 5-års flom. 
b) Buffersone: Varig vegetasjon langs vassdrag (gras i engomløp, busker eller trær) med 

minimum seks meters bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. 
Buffersone kommer i tillegg til kravet om to meter naturlig vegetasjon i forskrift om 
produksjonstilskudd, § 8. 

c) Dråg: Arealer med erosjonsutsatte forsenkninger der det forekommer konsentrert 
overflateavrenning som gir tydelige erosjonsspor, dersom arealet ikke har noen 
erosjonsbeskyttelse. 
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§ 3. Miljøkrav  

1. Dråg skal ikke jordarbeides om høsten. På arealer med mer omfattende jordarbeiding 
enn lett høstharving gjennom vinteren, skal drågene ha permanent grasdekke. 

2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. 
3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra 

jordbruksareal.   
 

§ 4. Administrasjon 

Kommunen fatter vedtak ved brudd. 
 

§ 5. Reaksjoner ved brudd på regionale miljøkrav 

For brudd på bestemmelsene gitt i § 3 denne forskriften, gjelder bestemmelsene i forskrift 
om produksjonstilskudd i jordbruket. 

Dersom foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for 
jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er 
rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan 
hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.  
 

 

§ 6. Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
 


