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               Referat 
 

Faggruppe landbruk 

Møte nr. 2-2016 

 

Dato    20.09.2016 

Tid    10 – 13 

Sted 
  Kommunestyresalen,     
  Sørumsand 

Møte innkalt av: Kristian Moseby  

 

Møtedeltakere: Pernille Aker (Nes kommune), Torunn E. Hoel (Sørum kommune), Finn Frøshaug 
(Enebakk kommune), Ida Marie Gjersem (Rælingen kommune), Kari Engmark (Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus), Kristian Moseby (prosjektleder).   

 

 
Forfall: Akershus bondelag, Østfold Bondelag, Hedmark Bondelag, Ullensaker kommune, Trøgstad 
kommune, Fet kommune, Sør-Odal kommune, Nord-Odal kommune, Eidsvoll kommune, Aurskog-
Høland kommune, Spydeberg kommune, Eidsberg kommune. 
 

Referent: Kristian Moseby 

 

Møteagenda 

 

8/16 - Velkommen 

9/16 - Runde rundt bordet  

10/16 – Orienteringssaker  

11/16 – Valg av ny leder faggruppe landbruk 

12/16 - Handlingsplan landbruk  

13/16 – Rullering RMP 2016 -2018 

14/16 – Justering av overvåkningsprogram vannområde Øyeren 

15/16 – Informasjonsformidling 

16/16 – Neste møte 

17/16 – Eventuelt 

 

 

 
8/16 – Velkommen 

Ansvar 
/ frist 

 
Det var ingen merknader til referat fra møte 05.04.2016, dagsorden ble godkjent.   

 
 

9/16 - Runde rundt bordet  

Det ble ikke satt av tid i møtet til saken. 

 

10/16 – Orienteringssaker (5)  

 
1. Befaring nordre Øyeren 12.9.2016 
KM orienterte om at det i regi av vannområdet den 12.9.2016 ble avholdt en befaring med båt på 
Øyeren, der 30 personer deltok. Målgrupppen var vannområdets styringsgruppe og 
prosjektgruppe, samt andre samarbeidspartnere, blant annet bondelagene og Norges jeger- og 
fiskerforening (fylkesrepresentantene). Formålet med befaringen var å bli kjent med forvaltningen 
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rundt Øyeren, naturreservatet og naturmangfoldet, brukerinteressene og sette dette i lys av 
vannforvaltningsarbeidet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens naturoppsyn, Glommen og 
Laagens brukseierforening, Fetsund lenser og vannområde Øyeren holdt innlegg under turen.   
 
2. Forvaltningsplan for Glomma godkjent 
Klima- og miljødepartementet godkjente 1.7.2016 forvaltningsplan for vannregion Glomma. KM 
orienterte om innhold i godkjenningsbrevet som angikk landbrukssektoren. Det pekes i brevet på 
at det forventes at sektormyndighetene tar sitt sektoransvar og at de fleste virkemidlene er på 
plass, men at det er ett stykke arbeid som gjenstår med målretting av tiltakene. 
 
 
3. Dialogmøte med bondelaget 10.8.2016 
KM orienterte om at alle prosjektlederne for vannområdene i Akershus og Østfold deltok på et 
dialogmøte med Bondelagene den 10.8.2016. Formålet med møtet var å skape en arena der 
Bondelagene og vannområdene kan ha en åpen dialog om hvordan vannforvaltningsarbeidet 
løper og bør følges opp fra begges sider. Det ble blant annet tatt orientert om 
rulleringsprosessen av RMP, samt organisering og bondelagenes bidrag inn i vannområdenes 
arbeid.  
 
 
4. Miljørådprosjekt Enebakk 
FF orienterte om status for miljørådprosjektet i Enebakk. Det er sendt brev til alle gårdbrukerne. 
Foreløpig få tilbakemeldinger, skal jobbe videre med å sette opp grupper og purre opp. 
Oppstartsmøte 5. oktober. Skal prøve å engasjere det lokale bondelaget.  
 
TEH i miljørådgivningsprosjektet i Sørum 2015 var bondelaget en god støttespiller i forhold til å 
engasjere sine gårdbrukere. 
  
KM: Viktig at det i miljørådprosjektet lages en liste over navn på gårdbruker og GNR/BNR. Finn 
ble oppfordret til å be NLR Øst om å lage dette. 
 
KE: Kom med innspill om at det hadde vært ett ønske å lage ett kart som viser hvor mange av de 
som søker miljøråd og andelen VO areal og andel som søkte om SMIL i etterkant.  
 
 
5. Paleolimnologisk undersøkelse av Øyeren  
KM orienterte om undersøkelsen. En masterstudent ved NMBU vil gjennomføre undersøkelsene 
under veiledning av TEHomas Rohrlack, forsker ved NMBU. Det ble i august innhentet 
sedimentsøyler fra Øyerens dypområde. Søylene er til analyse. Disse vil danne grunnlag for 
vurderinger rundt hvorvidt det har skjedd forandringer i blant annet erosjon og sedimentasjon, 
algesamfunnet, tilførsel av næringsstoffer og en rekke andre variabler. Studenten skal etter 
planen være ferdig med sin masteroppgave 15.mai 2017. 
 

11/16 – Valg av ny leder faggruppe landbruk  

 
TEH påpekte at det er et naturlig tidspunkt med ett lederskifte, nå som handlingsplanene er 
ferdig utarbeidet. Hun ønsker derfor å gi ledervervet videre.  
 
Grunnet noe lav deltakelse i møtet ble det besluttet å avvente valg til neste møte i faggruppe 
landbruk. Alle oppfordres til å møte. Torunn foreslo at den nye lederen bør kunne ta jobben som 
møteleder, slik at prosjektleder kan konsentrere seg om referatskriving. Det var enighet om at ny 
leder forslagsvis bør velges for to år av gangen, da dette vil sikre en viss kontinuitet.  
 
KM tar før neste møte kontakt med de ulike representantene om ett lederverv kan være  
aktuelt, slik at de eventuelt kan ta stilling til dette sammen med sine overordnede. Kristian  
tar sammen med prosjektgruppa stilling til om den nye lederen skal delta også i  
prosjektgruppa, slik som tidligere. Dette vurderes sammen med eventuelle endringer i  
organiseringen av vannområdet.   

 

 

 

 

KM 

12/16 – Handlingsplan landbruk  

 
Handlingsplan for landbruk (versjon 15.08.2016) og medfølgende notat (versjon 15.08.2016, 
revidert 29.8.2016) ble gjennomgått. Arbeidsgruppa har foretatt mindre forkortelser og justeringer 
av notatet, samt tekstlige forbedringer i handlingsplanen.  
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KM påpekte at det har vært jobbet veldig godt med handlingsplanen og notatet. I 
forkortelsesarbeidet har det imidlertid blitt tatt ut enkelte figurer (tiltaks kostnader for gras i dråg 
og vegetasjonssoner). Etter diskusjon ble det enighet om at figurene burde tas inn i notatet igjen, 
da de omfatter informasjon som er relevant for å vurdere omfang av kostnader og grad av 
tiltaksgjennomføring mellom tiltakstypene.  
 
Det ble diskusjon om miljøeffekten av drenering som tiltak, og i tillegg omkring hvem som skal 
stå som eiere av notatet og handlingsplanen. Det ble enighet om at man i notatet fjernes ordet 
«unison» i forbindelse med miljøeffekten av drenering. I handlingsplanen og notatet er det ikke 
nødvendigvis vektet likt mellom vannmiljø og landbruk. Det var derfor enighet om at notatet er 
utarbeidet av vannområdets faggruppe landbruk, ikke faggruppe landbruk ved prosjektleder. Alle 
steder i notatet der det står arbeidsgruppa, endres derfor til landbruksgruppa.   
 
Det var enighet om å foreta noen rettelser og korrigeringer i notatet og handlingsplanen. Dette 
omfatter mindre tekstendringer og at eventuelle innspill til endringer i RMP ved behov 
systematiseres og nevnes både i handlingsplantabellen og notatet. Torunn og Kristian retter opp 
notat og handlingsplan i tråd med konklusjonene fra møtet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEH, 
KM 

13/16 – Rullering RMP 2016-2018  

 
KE gav en orientering om Fylkesmannens prosess med RMP rulleringen. Fylkesmannen i 
Østfold og Oslo og Akershus har ett mål om felles RMP for perioden 2016-2018. Det legges opp 
til å involvere en brukergruppe (gårdbrukere) for å evaluere RMP for forrige periode. 
Fylkesmannen har hatt en evalueringsprosess med landbruksrådgivningen. NIBIO vil også bli 
involvert for å komme med innspill til de tiltakene som har best miljø- og klimaeffekt, som 
Fylkesmannen kan vurdere å gi prioritere i ny RMP.  
 
Det vil også opprettes en arbeidsgruppe der, kommunene, landbruksrådgivningen, bondelagene, 
samt prosjektledere fra ett eller to vannområder inviteres til å delta. Det skal etter planen 
avholdes to møter i arbeidsgruppa, det første etter planen 22. november. I tillegg til 
arbeidsgruppe vil det legges opp til en questbackundersøkelse, som blant annet sendes til 
utvalgte gårdbrukere, bondelagene, Norsk landbruksrådgivning, kommunenes landbrukskontor 
og vannområdenes prosjektledere.    
 
Nasjonalt miljøprogram vil uansett etter jordbruksforhandlinger legge føringer for endelige 
regionalt RMP. Det må imidlertid jobbes med regional RMP slik at det foreligger ett forslag – som 
kanskje må bli endret avhengig av jordbruksforhandlingene.  
 
Det ble i møtet ikke lagt opp til noen diskusjon rundt hvilke endringer man ser for seg i ny RMP, 
da dette bør diskuteres i neste faggruppemøte.  
 
 
KE ønsket at landbruksgruppa VO-Ø sender FM-LA ett kort og punktvis notat med innspill som 
kan være aktuelle i innledende arbeider for RMP. Innspillet bør behandles som orienteringssak 
for prosjektgruppa. Torunn og Ida lager forslag til stikkord som sendes ut til faggruppe landbruk, 
og som godkjennes i neste faggruppemøte. For at notatet skal være Fylkesmannen i hende 
tidsnok bør det være godkjent av faggruppe landbruk/VO-Ø innen 1.11.16 (e-postgodkjenning 
eller møte enten 28.10, 31.10., 1,11).        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEH, 
IMG 

14/16 – Justering av overvåkningsprogram vannområde Øyeren  

 
I økologi- og prosjektgruppemøtene 29.9 skal det vurderes eventuelle justeringer av vannområde 
Øyerens overvåkningsprogram. Det ble ikke tid til å gå igjennom saken utførlig i møtet, men de 
som eventuelt har innspill til justeringer melder dette inn til KM.  
 
Ida kom med innspill til at dersom man skal redusere antall overvåkningsstasjoner bør det 
opprettholdes ett heterogent utvalg av stasjoner, både mye og lite påvirkede, store og små 
nedbørsfelter osv. KM tar med dette innspillet videre. 
 
 
 

 
   
Alle 
 
 
 
KM 
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15/16 – Informasjonsformidling  

 
Jamfør sak i forrige faggruppemøte var det enighet om at vannområde Øyeren bør utarbeide en 
informasjonsbrosjyre om tiltak i landbruket. Ida har vært involvert i å utarbeide noe lignende for 
vannområde Oslo.  
 
Det ble besluttet at det skal utarbeides en kort og konsis informasjonsfolder som omfatter de 
viktigste tiltakene. Det legges opp til en enkel og tiltalende layout med tekst, bilder og eventuelle 
figurer. Det legges opp til enten tosidig A4 eller brettet A4. TEH og IMG utarbeider ett forslag til 
hvilke tiltak som bør inkluderes.  
 
KM forespør deretter Landbruksrådgivningen eller Nibio om de kan bistå med tekstlig innhold, og 
eventuelt bistand fra grafisk firma til layout. 

 

 

 

 

TEH, 
IMG 

 

 

KM 

 

16/16 – Neste møte  

 
Det innkalles til neste møte ved behov.  
 

 

 

17/16 – Eventuelt  

--  

 


