Referat fra møtet i faggruppe landbruk 22.09.2016,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)
Til stede: Dag E. Opsahl (Eidsvoll), Nina Lynnebakken (Nannestad), Hans Petter Langbakk
(Ullensaker), Kari Engmark (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Åse Marit Skjølås (Østre Toten) og
Helge B. Pedersen (prosjektleder).
Forfall: Lise Gravermoen (Nes) og Ola Bihaug (Hurdal).
Observatører: Bjørn Baadshaug (Akershus Bondelag).
Sak

Innhold
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Referat fra forrige møte (07.04.16)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Diverse orienteringer
Helge orienterte kort om:
• Status for alle pågående Huvo-prosjekter
• Status for pågående problemkartlegging (barrierer/demninger,
elektrofiske, Risa).
• Oppsummering over div. møter der Huvo har deltatt siden sist møte i
faggruppa, inkl. styringsgruppemøtet. Hvordan Finland jobber med
utfordringene på landbrukssiden ift. vanndirektivet ble også kort
referert.
Hans Petter orienterte om:
• Radonmålingene i Hersjøen og alunskiferdeponiet.
Div. annen informasjon til orientering
Helge orienterte om:
a) Frivillig manøvreringsreglement for Hurdalssjøen er nå laget av GLB,
inntil videre.
b) Forvaltningsplanen for 2016-2021 ble i sommer godkjent av dep. Den
skal nå legges til grunn for all relevant forvaltning! Viktig å merke seg
at fordi dep. gjorde endringer i planen, skal det henvises til både
Forvaltningsplanen og godkjenningsbrevet, som overordnede føringer.
c) VRM holder på å ferdigstille en populærversjon av forvaltningsplanen
som skal legges ut.
d) NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder har vært på off. høring i
sommer.
e) Mattilsynet: Revisjon av drikkevannsforskriften pågår
f) Fagtreff 29.08.16: Hvor ble det av miljøgiftene i vannforvaltningsplanene?
g) FMOA har sendt brev og ber om møte innen okt. med Miljødirektoratet
for videre oppfølging av leirelv-rapporten.
h) Ny tiltaksveileder for landbruket (fra NIBO). Nytt stoff er bl.a.
faktaark om tap av jord som følge av ras og flom (NIBIO POP Nr 112015) og faktaark om effekter av ulik jordarbeiding (NIBIO POP Nr 52015).
Kommende relevante møter:
a) Jordbruksavrenning i et endret klima
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Oppfølging/
ansvar

(NMBU/TEKNA/Vannforeningen-fagtreff) 26.09.16.
b) VRU-møte 26.09.16. Alle er velkomne.
c) Møte mellom styringsgruppa VRM + VO-styreledere + PL (26.09.16)
d) Fagsamling om oppfølging av vannforskriften i jordbruket. 18 19.10.16. på Sem. Primært for Landbruksdirektoratet og FMLA, men
dels også prosjektledere i vannområder hvor det er mye jordbruk,
næringsorganisasjonene i landbruket, FMVA, forskere og rådgivere.
Men også kommuner kan delta (kontakt evt. Kari).
e) Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2. og 3.11.16 (Trondheim).
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Konklusjoner:
1. Det ble oppfordret til å møte på fagtreffet: «Jordbruksavrenning i et
endret klima».
2. Godkjenningsbrevet fra departementet legges som vedlegg til referatet.
Alle oppfordres til å lese det. I det minste bør kap. 1.3 (juridiske
virkningen av planen), kap. 3.1 (Landbruk) og kap. 4, (økonomiske og
adm. konsekvenser) leses.
3. Lenke til leirelv-rapporten tas inn i referatet. NIVA-rapp 6792-2015.
Status tiltaksrettet overvåking 2016 og videre planer for overvåkingen
Det ble tatt en gjennomgang av overvåkingsresultatene hittil i 2016. I
hovedsak er de i tråd med tidligere års resultater. Resultatene oversendes
fortløpende til økologigruppa i Huvo.
Planene for overvåkingen i 2017 og videre ble raskt gjennomgått.
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Konklusjoner/oppfølging:
Dersom noen ønsker resultatene tilsendt, eller å delta i utformingen i
anbudet for ny overvåking fom. 2017, så ta kontakt med Helge.
Status for Gratis Miljøråd
En statusoversikt ble i forkant sendt fra Nes kommune. I tråd med tidligere
konklusjoner og avtalen med Romerike Landbruksrådgivning (Norsk
Landbruksrådgiving Øst) følges det nå opp videre med 6 samlinger i Nes
med grupperådgivning. Det skjer i samarbeid med Nes landbrukslag,
Landbruksrådgivningen og Nes kommune. Samlingene er i perioden 19.09
– 14.10.
Det ble diskutert hvorvidt det er hensiktsmessig eller ikke at det er Huvo
som formelt søker Klima og miljømidler hos FMOA til «Gratis Miljøråd»,
eller om andre alternativer er bedre. Både for å unngå for mange (unødige
ledd) og pga. manglende konkurranse i markedet pt. Norsk Landbruksrådgiving Øst (NLR) pleier uansett å søke FMOA om dette.
Det ble også påpekt at rådgivning til de enkelte gårdbrukerne også gis av
kommunene og andre, i ulike sammenhenger. I Huvo sitt område er det
stort sett oversiktlige forhold.
Per dd. er det ikke grunnlag for gruppa til å evaluere ordningen/
hensiktsmessigheten av å søke om tilsvarende for 2017.
Konklusjoner/oppfølging:
1. Miljøråd til enkeltgårdbrukere/drivere er viktig.
2. Kommunene (ved landbrukskontorene) vurderer selv hvor aktivt de kan
foreta rådgivning til enkeltgårdbrukere (antallet kan også tas inn i de
årlige rapporteringene).
3. Huvo søker ikke FMOA om «Gratis miljøråd» for 2017. Avventer.

6

4. Huvo sender en oppfordring til Norsk Landbruksrådgiving Øst om å
søke FMOA om «Gratis Miljøråd» også for områder som ligger i
Huvo, og at vannområdeutvalget (representert ved faggruppe landbruk)
gjerne bistår inn i dette arbeidet/samarbeider med prioriteringer, lokal
organisering mm.
5. Det oppfordres om at FMOA setter vilkår i eventuelle tilsagn på at
prioriteringer/kriterier på Gratis Miljøråd skal skje i nært samarbeid
med vannområdeutvalgene.
6. Det anbefales at det avholdes et møte i forkant av gjennomføringen av
Gratis Miljørådgivning, der prioriteringer/kriterier for dette kan
diskuteres mellom vannområdeutvalget og den som har fått
tilskuddsmidler til å gjennomføre rådgivningen.
7. Det anbefales at FMOA i tilsagnsbrevene påpeker at de miljørådene
som gis med utgangspunkt i offentlig støtte, skal være rettet slik at de
er med på å nå miljømålene nedfelt i Forvaltningsplanen for Glomma,
og ikke er i motstrid til annet relevant regelverk (særlig
Vannressursloven og Naturmangfoldloven). Videre at rådgivningen
skal kunne gis til alle, uavhengig av medlemskap i NLR/Bondelaget,
slik at ikke noen «faller utenfor».
8. Neste år vurderes på nytt hvem som bør søke, hvordan
miljørådgivningen har fungert og ønskes videreført.
RMP – rullering for 2018-21
Kari orientert:
Regionalt Miljøprogram for landbruket (RMP) for perioden 2018-2021 skal
på høring i mars 2017, og sendes over til landbruksdirektoratet sommeren
2017. Det reviderte programmet skal være ferdig før vekstsesongen 2018.
For det nasjonale miljøprogrammet starter arbeidet i juni 2017, dvs. etter at
de regionale programmene er levert inn.
Akershus og Østfold kommer til å samarbeide for å få vilkårene så like som
mulig. Det skal etableres en brukergruppe med bønder (oktober 2016), og
det skal benyttes «questback-undersøkelse» til landbrukskontorer,
bondelag, bonde- og småbrukarlag og vannområdene. I tillegg er NIBIO
bedt om å gå gjennom RMP for å gjøre en miljøevaluering av dagens
system. Det er etablert en arbeidsgruppe, som skal ha 2 møter.
Det er ønskelig å få formelle innspill til høringsutkastet i mars, men også
uformelle/tidlige innspill nå så tidlig som mulig.

Helge, Dag.
Klareres med
styreleder.

Følges opp i
2017. Alle.

I møtet ble mulige innspill løftet frem, og dels diskutert. Det var ikke noe
mål å levere et omforent innspill fra møtet nå, kun uformelle innspill.
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Konklusjoner/oppfølging:
En innspills-liste fra møtet sendes snarest ut til alle i gruppa for å
supplere/justere. Frist for justering settes til en uke, før den sendes tilbake
til Helge. Deretter oversendes den til Kari. Det presiseres at innspillene er
gitt enkeltvis, og at alle ikke nødvendigvis er enige i hvert av punktene.
Plan for tiltaksgjennomføringen 2016-2021 og rapporteringen
Styringsgruppa i Huvo ønsker en oversikt på neste styremøte. NIBIO
jobber med forslag til felles rapporteringssystem for VR Glomma. Utkast
ventes i høst. Planen for tiltaksgjennomføringen bør sees i sammenheng
med rapporteringen på tiltakene. Det er en fordel om vannområdene har
mest mulig like systemer, også i påvente av den endelige «malen».
Vannområdet Øyeren var kommet langt i sitt tilsvarende arbeid, og Huvo
fikk låne det som et diskusjonsgrunnlag til møtet.

Alle
Dag, Helge
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Konklusjoner:
1. VO Øyeren sitt utkast er i all hovedsak bra. Huvo bør benytte samme
oppsett, men dele tydelig inn i en generell del og en del som punktvis
lister opp hvert av tiltakene som ligger i Vann-nett for videre årlig
rapportering.
2. Det tas kontakt med VO Øyeren for å få siste oppdaterte versjon.
Helge
Deretter tilpasses det av Dag og Helge med Huvo-tiltakene som
Helge/Dag
tidligere er diskutert. Så sendes det ut til hele gruppa for
retting/justering/supplering, med ca. en ukes frist.
Alle
Status for hver kommune og fylkesmannen. Hva er satt i gang/konkret
planlagt pt.
Generelt er oppfatningen i gruppa at det forventes at miljømålene vil kunne
nås innen de frister som er satt med de virkemidler som finnes og de tiltak
som ligger i Vann-nett. Hovedutfordringen videre er på detaljnivå; for å få
dette gjennomført i praksis.
En rask gjennomgang over hva som er gjennomført hittil i år:
Eidsvoll: Konkrete tiltak er SMIL-tilskudd og utbedring av kummer og rør,
samt informasjon om RMP-midler det kan søkes på, særlig på
hydrotekniske tiltak. Det sendes jevnlig ut info-skriv.
Ullensaker: Informasjon/dialog når kommunen får besøk av bønder. Har
deltatt på ulike bondelagsmøter, «våronn-møter» og møte med studenter.
Østre Toten: Har få landbruksmessige utfordringer/tiltak i Huvo.
Nannestad: Har fått en SMIL-søknad i Huvo-området. Vedkommende har
tidligere fått Gratis Miljøråd, og kommunen har vært på tilsyn der.
Alle: Ellers vil de viktigste tiltakene framover mot 2021 være knyttet til
informasjon, og hva som kommer av SMIL- og RMP-søknader.
Budsjettinspill; tiltaksgjennomføring med Huvo-midler
Huvo-budsjettet for 2017 inneholder: 100.000,- til «Tiltaksgjennomføring».
Hensikten er å ha disponible midler slik at tiltak som skal/bør gjennomføres
kan settes raskt i gang. Dette gjelder mindre utgifter der det enten ikke
finnes en naturlig «eier» av utgiften, eller der det oppfattes som mest
formålstjenlig at det gjennomføres i fellesskap.
Faggruppe landbruk ble oppfordret til å gi innspill til spesielle temaer/saker
som kan være relevant og synspunkter til prinsipper/retningslinjer/
prioriteringer osv. Saken skal tas opp på neste prosjektgruppemøte, og
deretter i styringsgruppa.

Konklusjoner:
1. En slik budsjettpost er en god ide.
2. Plutselige behov for kunnskaper/problemkartlegging (i mindre omfang)
bør prioriteres.
3. Dersom den enkelte kommer på konkrete forslag, eller andre innspill,
så send epost til Helge.
Eventuelt
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Ingen saker.
Neste møte
Torsdag 26. januar 2017, kl. 10.00-15.00 i Eidsvoll rådhus.
Hovedtema: Rapportering av gjennomførte tiltak i 2016.

Alle

Dag /Helge

Helge B. Pedersen (ref.)
Vedlegg:
Klima- og miljødepartementets godkjenning av regional plan for vannforvaltning i vannregion
Glomma for planperioden 2016-2021.

