
 
 
Referat fra møte i faggruppe landbruk 31.05.2012,  
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 
Til stede: Dag E. Opsahl (Eidsvoll), Ola Bihaug (Hurdal), Hans Petter Langbakk (Ullensaker), Eirik 
Flønæs (Østre Toten), Nina Lynnebakken (Nannestad), Marit Sand (Nannestad) og Helge B. Pedersen 
(prosjektleder). 
 
Forfall: Sverre Rimstad (Nes), Heidi Engelhardt-Bergsjø (Fylkesmannen i Oslo og Akershus). 

 
Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (16.02.2012) 
Konklusjoner: 
Ingen merknader. Godkjent. 

 
 
 

2 Orienteringer fra andre gruppemøter siden sist  

Helge orienterte kort fra de viktigste sakene som er tatt opp i styringsgruppa, 
referansegruppa, prosjektgruppa, økologigruppa og kommunalteknikkgruppa siden sist 
møte i faggruppe landbruk. Det ble også oppfordret om å se gjennom de andre gruppene 
sine møtereferater/protokoll jevnlig for å bli oppdatert. De legges fortløpende ut på 
www.huvo.no. Det ble påpekt at det er viktig med god informasjonsflyt mellom gruppene, 
slik at de støtter hverandre rasjonelt i arbeidet mot målet.      

 

3 Div. annen  informasjon   

Styringsgruppa vedtok justeringen i organisasjonsstrukturen, slik at Romerike 
Landbruksrådgivning ikke formelt er en del av landbruksgruppa (jfr. sak 7 forrige møte). 
De har anledning til å delta i referansegruppa. Det kan være aktuelt å kjøpe tjenester fra 
landbruksrådgivningen etter hvert, som initieres fra faggruppe landbruk. 
 
Det ble gitt kort informasjon fra Nasjonal vannmiljøkonferanse 27. – 28. mars (referat 
finnes på: http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=67166&amid=3577396)  
 
Det ble gitt kort informasjon fra SLF sin fagsamling om vanndirektivet 17. -18. april 2012, 
i Hurdal (referat finnes på: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-
miljo/vann-og-forurensing/undersider/Fagsamling+vanndirektivet+17.+-
18.+april+2012.18005.cms  
 
Påminnelse om Vannregionutvalgsmøte 14. juni. Oslo.   
 
Det ble gitt en generell oppfordring om at møtene i faggruppe landbruk også er en arena 
for utveksling av relevant erfaring, og at temaer gjerne kan meldes inn til leder for gruppa. 
 
Viktigheten av å involvere innen landbruket ble påpekt. Gruppa må komme tilbake til 
hvordan det best kan gjøres etter hvert når det konkrete arbeidet begynner, for eksempel i 
form av arbeidsgruppemøter. 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

4 Rullering av RMP   
Heidi varslet i forkant av møtet at høringen planlegges klar 1. juli med romslig frist. 
Fylkesmannen kan orientere om resultatet og ta imot innspill på neste møte.  
 
Konklusjon: 
Det avventes til høringen kommer kommunene i hende. 
 

 
 
 
 
  
 
 



Dag orienterte om at SMIL-midlene nå er økt med 100 millioner på nasjonalt nivå fra 
2013. De økte midlene skal gå til «fornying av grøfter», og departementets forslag går på 
at  korn- og potetarealer  skal prioriteres. Hva som ligger i fornying av grøfter er ikke 
presisert. Fylkesvis fordeling er ikke klar. Midlene vil bli fordelt videre til kommunene.  

  
 
 
 

5 Kantsoner 

Kantsoner mot vassdrag har en rekke viktige funksjoner, og temaet blir tatt opp igjen 
senere. Det finnes en del brosjyrer/infomateriell allerede, som bl.a.: 

• Fylkesmannen i Rogaland: Brosjyre: Inngrep i vatn og vassdrag - ei rettleiing 
http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=31151&amid=3453273 

• Vannområdet Jæren: Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag; 
http://www.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=68447&amid=3511348&fm_site=31134 

• Skjøtsel av kantvegetasjon langs vassdrag. Fylkesmannen i Hedmark og 
Fylkesmannen i Oppland. Brosjyre. 
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=5400&amid=3408890  

• Kantvegetasjon langs vassdrag! Viktig natur – sterk beskyttelse. Fylkesmannen i Vest-
Agder. Folder. http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=144&amid=2620759  

• Kantsoneskjøtsel. Landbrukskontoret for Hadeland. Folder. 
http://www.gran.kommune.no/Documents/Landbruk/Kantsoneskj%C3%B8tsel.pdf 

• Vannområdet Morsa: Skogbruk og vann. Hefte. 

• Kantsonebredder og fuglelivet. Retention of Forest Strips for Bird-life Adjacent to 
Water and Bogs in Norway: Effect of Different Widths and Habitat Variables. Scand. 
J. For. Res. 19: 452 /465, 2004 og Forest strips left along water and bog can be 
valuable for birds. A case of experimental cutting. Ornis Norvegica 28: 51-57. 2005. 

Pdf-filer av overnevnte kan oversendes fra Helge hvis ønskelig. I tillegg er Levende Skog-
standarden aktuell. 
 
Fylkesmannen i Oslo/Akershus og Fylkesmannen i Østfold vil med det aller første ha 
trykket ferdig en brosjyre som skal være en praktisk veiledning rettet til bonden: «Hvorfor 
kantvegetasjon langs vassdrag er viktig i jordbrukslandskapet». Det planlegges også en ny 
informasjonsbrosjyre senere som skal beskrive det juridiske grunnlag for ivaretagelse og 
reetablering av kantsoner med mer.   

 
 
 
 

6 Eventuelt        
Hans Petter orienterte om at kommunen har fått beskjed fra Fylkesmannen om at de ikke 
har klagerett når det gjelder overvåkingen av alunskiferdeponiet, fordi de ikke 
representerer allmenne interesser. Ullensaker kommune er uenig i dette, og mener at 
verneinteresser og brukerinteresser nedstrøms deponiet tilsier at de har rettslig klagerett og 
har påklaget dette. 
 
Kort orientering om den nye informasjonsbrosjyren «Med godt vannmiljø som felles 
mål», som i første rekke kun må deles ut til formannskapene og tilsvarende pga. for lite 
opplag fordelt til hvert vannområde. Brosjyrene vil bli delt ut på neste prosjektgruppemøte 
for videre fordeling. Vannområdet har bedt om å få 350 eks, og har fått 95 eks. Brosjyren 
ligger også som pdf her: http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=70403 

 

Neste møte 
Tid: Onsdag 17. oktober 2012. Kl. 10.00 – 14.00. 
Sted: Hurdal.   

Dag /Helge   
  

 

Helge B. Pedersen (ref.) 
 
 
 

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   


