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1/16 – Velkommen

Ansvar
/ frist

Det var ingen merknader til referat fra møte 20.11.2015, dagsorden ble godkjent.

2/16 - Runde rundt bordet
Det ble ikke satt av tid i møtet til saken.

3/16 – Orienteringssaker (3)
1. Seminar om vannmiljø og økt matproduksjon
Kristian orienterte om at vannregionmyndigheten for Glomma (Østfold FK) i samarbeid med
vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Glomma sør og Øyeren høsten 2016 vil arrangere ett
seminar der temaet vannmiljø og økt matproduksjon i landbruket vil være tema. Gruppa var
positive til seminaret. Kari kom med innspill til at man burde vurdere å invitere enda bredere enn
det er lagt opp til.
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2. Notat om potensiale for vegetasjonssoner i VO Øyeren 2016
NIBIO ferdigstilte i februar 2016 et notat til vannområde Øyeren. I notatet oppsummerer NIBIO
resultatene fra arbeidet de har gjort med å estimere potensiale for vegetasjonssoner langs
vassdrag. Gruppa var positiv til arbeidet, og det var enighet om at Kristian legger ut notatet på
vannområdets nettside.
Det var enighet om at man bør videreutvikle estimatet der man eksempelvis forsøker å koble
NIBIOS kartfil med erosjonsrisikokart. Det var også ønske om at Kristian jobber videre med å
koble erosjonsrisikokart og AR-5 kartet, fortrinnsvis inne sommeren 2016. Kari orienterte om at
Jon Anders ved Fylkesmannen OA har laget drågkart for enkelte kommuner, samt kart for
flomutsatt areal. Kristian tar kontakt med Jon Anders for å vurdere om han kan bistå
vannområdet med GIS arbeidet.
3. Rapporter for miljørådgivningsprosjekter 2015
Rapportene fra de to miljørådgivningsprosjektene i 2015 ble gjennomgått. Prosjektene har vært
positive, og har gitt vannområdet nyttig erfaring som kan brukes i videre
miljørådgivningsprosjekter. Det ble imidlertid erfart at engasjerte og flinke gårdbrukere er lette å
engasjere i slike rådgivningsprosjekter, og at det må jobbes videre for å få med alle. Det var
enighet om at rapportene legges ut på vannområdets nettside (navnene på deltakende
gårdbrukere fjernes).

4/16 – Handlingsplan for tiltak i landbruket VO Øyeren
Utkast og mal for handlingsplan for landbruk ble gjennomgått. Utkastet ble godkjent. Det var
enighet om at handlingsplanen bør gjelde frem til 2017, og at den revideres når miljøvirkemidlene
(RMP) er rullert. Rullert handlingsplan bør gjelde perioden 2018 til 2021. Gruppa var enige om at
handlingsplanen legges ut på vannområdets nettside.
Notat som skal følge handlingsplanen ble gjennomgått. Det kom noen innspill til endringer av
notatet. Torunn og Kristian renskriver notatet.

TH, KM

Kristian sender ut oppdatert utkast til handlingsplan og notat til gruppa, og legger det ut på
vannområdets nettside.

KM

5/16 – Miljørådprosjekt VO Øyeren 2016
Vannområdet har etter søknad fått tilsagn om midler til ett miljørådgivningsprosjekt i 2016. Det
ble diskusjon om hvilket område man skal tilby miljørådgivning til i dette prosjektet.
Pernille sjekker internt om det kan være aktuelt for Nes kommune med ett slikt prosjekt og gir
tilbakemelding til Kristian
Kristian forespør Enebakk og Fet kommune. Hvis disse ikke har anledning til å gjennomføre ett
slikt prosjekt, tas det utgangspunkt i at Sørum kommune viderefører miljørådgivningsprosjektet
fra 2015. Torunn og Kristian jobber videre med å avklare prosjektområde og avklarer videre
fremdrift.

PA
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6/16 – Neste møte
Det innkalles til neste møte ved behov.

7/16 – Eventuelt
Kari orienterte om endringer som i 2016 er tatt inn i Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo
og Akershus. I jordbruksforhandlingene fikk fylkene lov til å prioritere høyere satser til
utvalgte områder. Det kom i 2015/2016 forslag fra forenklingsutvalget om at arealer i
erosjonsklasse 2 (EK 2) ikke lenger skulle være tilskuddsberettiget i RMP ordningen. I
Akershus er omtrent halvparten av alt fulldyrket areal i EK 2. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus valgte derfor å opprettholde tilskudd til EK 2. I tillegg har Fylkesmannen valgt å gi
alle landbruksarealer i Oslo og Akershus lik prioritet i RMP (unntatt Mjøsa og
grensevassdragene). Alle vannområdene som tidligere ikke har vært prioriterte er derfor fra
og med 2016 berettiget tilskudd til de samme ordningene og tilskuddssatsene som de
tidligere «prioriterte områdene».
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