Referat

Dato

17.10.2013

Tid

10 - 15

Faggruppe landbruk
Sted

Møte nr. 3-2013

Møte innkalt av:

Fetsund

Kristian Moseby

Møtedeltakere:, Sverre Rimstad (Nes), Johannes Martin Eriksen (Trøgstad), Ståhle Bakstad (Akershus
Bondelag, samt representant for Hedmark Bondelag), , Ann Kathrine Kristensen (Fet), Torunn Hoel (Sørum), Ana
Nilsen (Enebakk), Ida Gjersem (Rælingen - Regionkontor Landbruk) Mina Lisa Schou (Ullensaker), Anja C.
Winger (Akershus Fylkeskommune), Kristian Moseby (prosjektleder).

Ikke møtt: Eidsberg, Eidsvoll, Aurskog-Høland, Spydeberg, Nord-Odal, Sør-Odal, Østfold Bondelag,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Hedmark.
Referent:

Kristian Moseby

Møteagenda
1. Velkommen
2. Resultater fra Bioforsk (Agricat-P modellen)
3. Ny kunnskap fra NILF/Bioforsk om jordbrukstiltak
4. Tiltaksforslag vannområde Øyeren
5. Neste møte / eventuelt

1. Velkommen

Ansvarlig

Dagsorden ble godkjent. Merknad til forrige referat (03.09.13) fra Hedmark Bondelag og
Ståhle Bakstad: Akershus Bondelag representerer også Hedmark Bondelag på fast
basis i vannområde Øyeren.
Dette tas til etterretning og journalføres i fremtidige referater.
2. Resultater fra Bioforsk (Agricat-P modellen)
Resultater Agricat-P modellen fra Bioforsk ble levert vannområdet 11.10.2013 i form av
et foreløpig notat og rådata i excelformat. Bioforsk meddelte imidlertid 14.10.2013 om at
det grunnet feil i noen av beregningene må tas enkelte forbehold inntil nye beregninger
foreligger. De foreløpige resultatene ble gjennomgått i møtet. Det ble påpekt enkelte
resultater som prosjektleder konfererer med Bioforsk om.
Prosjektleder distribuerer de nye resultatene til faggruppe landbruk når disse foreligger.
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3. Ny kunnskap fra NILF/Bioforsk om jordbrukstiltak
Det ble gjort en kort redegjørelse for den nye NILF/Bioforsk rapporten (NILF rapport
2013-3) som omhandler kostnader og effekter av jordbrukstiltak. Det ble samtidig vurdert
hvilke elementer av rapporten som kan brukes inn i tiltaksvurderingene for vannområdet.
Det er fortsatt noe uklarhet i hvorvidt kostnadene i forbindelse med endret
jordbearbeiding kan benyttes direkte. Prosjektleder sjekker dette nærmere med
Fylkesmannen og rapportforfatterne.

Kristian

I tilknytning til den nye rapporten (NILF rapport 2013-3) er det i tillegg utarbeidet en kosteffekt kalkulator som omhandler endret jordbearbeiding, fangdammer og
vegetasjonssoner. Kalkulatoren er fritt tilgjengelig på Bioforsk sine nettsider.
Andre dokumenter som ble utdelt på møtet:
Bioforsk notat (Blankenberg, A-G.B. 2013) om vegetasjonssoner som rensetiltak langs
vassdrag.
Bioforsk tiltakstabell over jordbrukstiltak: Virkemåte, effekt og kostnadseffekt, samt kort
informasjon om virkemidler
4. Tiltaksforslag vannområde Øyeren
Prosjektleder har basert på kjent faglitteratur som omhandler jordbrukstiltak fylt inn
kunnskap om kostnader og effekter i vannområdets tiltaksliste (faggruppe landbruk).
Denne lista ble fremlagt på møtet og foreslås som gjeldende tiltaksliste. For enkelte tiltak
er det fremdeles kunnskapsmangel om kostnader og effekter. Representantene i
faggruppe landbruk kvalitetssikrer den gjeldende tiltakstabellen og gir tilbakemelding til
prosjektleder.
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Foreløpig tiltaksforslag for jordbrukstiltak i vannområde Leira-Nitelva ble utdelt og
gjennomgått på møtet. Tiltakslista baserer seg på tiltakspakker som er tilpasset de ulike
påvirkningene (fra Vann-Nett).
Leder av faggruppe landbruk og prosjektleder vurderer hvordan tiltakstabellen skal
ferdigstilles og om tiltak skal foreslås med tiltakspakker. Det utarbeides enkle lister som
kommunene skal fylle inn sine tiltak (tiltakspakker) i per vannforekomst. Prosjektleder
fyller inn tiltaksdetaljene fra den detaljerte tiltakslista inn i vannområdets
hovedtiltakstabell slik at kommunene sparer tid.
5. Neste møte / eventuelt
Det kalles inn til neste møte ved behov (trolig november).
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