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1/17 - Velkommen
Kristian ønsket velkommen og delte ut vannområde Øyeren drikkeflasker og brosjyrer til de
som ikke hadde fått tidligere. Kristian sender gruppa brosjyren per e-post. Det var ingen
merknader til referat fra møte 20.09.2016, dagsorden ble godkjent.

Ansvar
/ frist

KM

2/17 - Orienteringssaker (2)
1. Miljøråd Nes 2017
Kristian orienterte om status. Nes kommune ønsket å bidra. Kristian har i samarbeid med
Pernille og Torunn forfattet en søknad om tilskudd gjennom klima- og miljøprogrammet. I
prosjektet er det lagt opp til miljørådgivning etter samme opplegg og mal som er benyttet i
Sørum 2015 og Enebakk 2016. Rådgivning vil tilbys til gårdbrukere i nedbørsfeltene til
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vassdragene Drogga og Sagstuåa i Nes. Søknad ble sendt til Fylkesmannen 15.02.2017.
2. Justering av overvåkningsprogram 2017
Kristian orienterte. I forrige landbruksgruppemøte ba Kristian om innspill til en eventuell
justering av overvåkningsprogrammet for vannområde Øyeren. Det er gjort noen endringer i
overvåkningsprogrammet med virkning fra februar 2017. Hovedsakelig omfatter endringene
økt prøvetakingsfrekvens (24 prøver per år) for vannkjemiske parametere ved
utløpsstasjoner for åtte av de større vassdragene i vannområdet. Den økte frekvensen har
som formål å kunne si noe om hvilke vassdrag som tilfører størst næringsstoffmengder og i
hvilken grad tilførslene avviker fra miljømål. Det er sendt søknad til Miljødirektoratet om
økonomisk støtte til overvåkning.
3/17 – Valg av ny leder for faggruppe landbruk
Torunn orienterte om hva arbeidet som leder av landbruksgruppa har bestått i, og hva en ny
leder kan forvente seg. Torunn estimerte arbeidsomfanget til å være rundt 1- 2 ukesverk per
år. Det ble diskutert hvem som kunne være aktuell som ny leder av gruppa. Pernille Aker ble
foreslått, og sa seg villig til å stille som leder, under forutsetning av aksept fra sin leder.
Pernille gir Kristian tilbakemelding.
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4/17 – Rullering RMP 2016-2018
Fridtjof orienterte om at Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte sitt innspill angående
RMP rulleringen til Landbruksdirektoratet den 15.2.2017. Fridtjof sender innspillet til Kristian.
Kristian la frem vassdragsvis statistikk og kartfremstillinger for utvalgte forurensningstiltak i
landbruket. Det ble også orientert om hvordan dette inngikk som bakgrunnsinformasjon i
forbindelse utvelgelse av områder for miljørådgivning i Nes kommune. Statistikken viser at
RMP, slik den er i dag, ikke fører til målrettet oppslutning om viktige miljøtiltak i de mest
belastede vassdragene. De viktigste tiltakene gjennomføres heller ikke i stort nok omfang,
hvis målet er å redusere avrenningen fra dyrkede arealer for å oppnå god økologisk tilstand
i vassdragene.
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Det ble diskusjon om hvordan RMP kan endres for å øke oppslutningen rundt de viktigste
miljøtiltakene og om miljøkrav er nødvendig. Det ble også diskutert om det er nødvendig å
kanalisere en større andel av RMP midlene til prioritere vassdrag, noe som kan føre til økt
oppslutning i viktige områder, og trolig lavere oppslutning i ikke prioriterte områder.
Det ble besluttet at endringer i RMP med bakgrunn i overnevnte diskuteres videre i neste
landbruksgruppemøte. Diskusjonene kan være viktige å ha med tilbake til den enkelte
kommune, når disse enkeltvis skal avgi sine høringssvar til RMP rulleringen.
5/17 – Oppfølging av tiltaksliste landbruk
Torunn orienterte om hvilke aktiviteter i tiltakslista som er planlagt gjennomført i 2017.
Vannområde Leira Nitelva har jobbet videre med tiltakslistemalen for landbruk. Torunn
foreslo at vannområde Øyeren bør rullere tiltakslista i løpet av 2017, for å gjøre noen mindre
endringer. Ny leder av faggruppa vurderer sammen med Torunn hvem som jobber videre
med revisjon.
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Faggruppe landbruk jobber videre med følgende hovedaktiviteter for 2017:
1. Miljørådgivning i Nes kommune
2. Innspill til rulleringsarbeidet med Regionalt miljøprogram
3. Informasjonsarbeid/ utarbeide og sende faktaark til gårdbrukere der viktige
vannmiljøtiltak har fokus
4. Avholde møter med gårdeiere med fokus på leiejord og miljøtiltak
5. Vurdere om det skal utarbeides en spørreundersøkelse med tema landbruk –
tilsvarende undersøkelsen som vannområdet har laget for kommunalteknikk.
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Punkt 3-5 jobbes videre med i en arbeidsgruppe, bestående av Torunn, Pernille, Terje, Ida
og Kristian. Kristian kaller inn til møte.
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6/17 – Informasjonsformidling – faktaark om viktige landbrukstiltak
Det ble diskutert hvordan man bør formidle informasjon om viktige miljøtiltak til gårdbrukere.
Det ble besluttet at det i tillegg til å utarbeide faktaark skal gjennomføres en eller annen form
for informasjonskampanje. Arbeidsgruppa (se sak 5/17) jobber videre med dette.

PA, TH,
IMG,
TFH,
KM

7/17 – Spredeareal husdyrgjødsel
Det har i tidligere møter i faggruppe landbruk vært nevnt at det burde jobbes med å vurdere
om gårdbrukere med husdyr har tilstrekkelig spredeareal. Dette står ikke eksplisitt i
tiltaksliste for faggruppe landbruk. Det var enighet om at dette arbeidet avventes i 2017,
men tas inn i tiltakslista for året 2018. Ideelt sett bør dette sammenfalle med høringsrunde
eller utkast til ny gjødselvareforskrift. Kristian supplerer tiltakslista.
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8/17 – Spørreundersøkelse landbruk
I forrige møte i vannområdets styringsgruppe 27.10.2016 ble det vedtatt at vannområde
Øyeren skulle lage en spørreundersøkelse som sendes til kommunalteknisk etater i
vannområdets deltaker kommuner. Det ble vedtatt at faggruppe landbruk vannområde
Øyeren skulle vurdere om det kunne utarbeides en tilsvarende spørreundersøkelse for
landbruk.
Det ble diskusjon i faggruppe landbruk om hvordan en spørreundersøkelse kunne legges
opp og hva man kunne forvente å få ut av denne. Det ble konkludert med at arbeidsgruppa
(se sak 5/17) jobber videre med å vurdere behov for og nytteverdi av en
spørreundersøkelse.

PA, TH,
IMG,
TFH,
KM

9/17 – Neste møte
Det innkalles til neste møte ved behov.
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10/17 – Eventuelt
Kristian orienterte om:


Mulig studietur for landbruksgruppa



Forespørsel til landbrukskontorene om skred og erosjonshendelser i forbindelse
med sedimentundersøkelsen i Øyeren. Kristian sender kopi til Finn.
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