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1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
 

Ansvarlig Frist 

 

Det var ingen merknader til referat fra møte 17.1.2014, dagsorden ble godkjent.   

 

 
 

 

2. Tiltaksanalyse   

Oppdatert tiltaksanalyse ble gjennomgått, med spesielt fokus på delkapittel jordbruk. Det 
kom flere konkrete innspill til forbedringer og tekstformuleringer. I tillegg var det enighet 
om å få inn ett avsnitt om økologisk jordbruk. Torunn og Ida skriver dette. 

 

Det ble diskusjon rundt fremtidig målretting av jordbrukstiltak og om enkelte av 
tilskuddsordningene bør endres. Blant annet ble fordelingen mellom tildelingen av 
tilskudd til stubbtiltak og andre tiltak vurdert.  

 

Bioforsk har basert på grunnlagsdataene til Agricatmodellen estimert P-AL nivåer i 
vannområdet. Statistikken viser hvordan fordelingen av P-AL varierer i vannområdet. 
Statistikken er tatt inn som et eget avsnitt i vannområdets tiltaksanalyse. 

 

Statistikk for gjennomførte jordbrukstiltak (perioden 2010-2012) i vannområde Øyeren 
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ble gjennomgått. Statistikken viser at det er et betydelig tiltakspotensiale, til tross for at 
de utvalgte årene i utgangspunktet ikke er normalår, grunnet store nedbørsmengder.   

 

3. Fra tiltaksanalyse til handling   

Det ble diskutert hvordan man best mulig kan stimulere til å få oppslutning rundt de 
viktigste tiltakene. Miljørådgivning er trolig ett av de viktigste tiltakene for å stimulere til 
jordbrukstiltakene. Samtidig er informasjonsformidling også viktig. Dette gjelder blant 
annet informasjon om de viktigste miljøtiltakene, hvorfor tiltakene bør gjennomføres, 
samt informasjon om tilskuddsordningene. Landbruksrådgivningene og 
landbrukskontorene har en sentral rolle i dette arbeidet. Markvandringer kan dessuten 
øke fokus på miljøtiltak, der man kan se på praktiske løsninger i felt. Nyhetsbrev om 
miljøtiltak og tilskuddsordningene kan også vurderes. 

 

Mulighetene for miljørådgivning i vannområde Øyeren ble diskutert. Vannområdet søker 
fylkesmannen om midler til miljørådgivning 2015.  
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4. Case prosjekter   

Styringsgruppa for vannområde Øyeren har vedtatt en budsjettpost som kan benyttes til 
caseprosjekter. Prosjektgruppa ønsker innspill til prosjektforslag fra faggruppe vann og 
avløp, samt landbruksgruppa. Det ble fremlagt ulike forslag til mulige prosjekter. 

 

Ulike forslag til caseprosjekter ble diskutert. Det var enighet om å foreslå en case der 
man kartlegger faktiske driftsformer, ett gitt år, i én til to ulike vannforekomster, for 
deretter å kjøre agricatmodellen på nytt. De nye resultatene kan sammenlignes med 
Agricat resultatene fra modellkjøringen i 2013. Kristian innhenter tilbud på delprosjektet, 
fremlegger dette for prosjektgruppa og utarbeider forslag til gjennomføring. 
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5. Estil forbedringspunkter   

Forslag til forbedringspunkter til SLF’s saksbehandlerportal (eStil) ble sendt til SLF 
16.mai. Det ble gitt en kort orientering om innspillets innhold. 

 

 
    
 
 

 

6. Orienteringssaker (3)   

1. RMP høring 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt RMP ordningen på høring. Høringen 
omfatter endring av RMP-tilskuddsforskriften. Hver kommune tar stilling til om de 
skal utarbeide egne høringsinnspill.  

2. Nye faktaark Bioforsk 

Bioforsk har utarbeidet en rekke nye faktaark om tiltak i jordbruket. Faktaarkene 
er tilgjengelig på Bioforsk sine nettsider. 

3. Tildeling av grøftemidler 2013 

Fylkesvis statistikk for bruk av grøftemidlene for 2013 ble presentert (Fylkesnytt 
fra Vestfold 1/2014). For fylkene Østfold og Oslo og Akershus var oppslutningen 
lav. Grunner til den lave oppslutningen ble diskutert.  

4. Prosjekt leireelver VO Øyeren 

Prosjekt leirelver i vannområde ble diskutert. Prosjektet startes juni 2014. 

 

  

7. Neste møte   

Det innkalles til neste møte ved behov.   
 

 

8. Eventuelt   

---  
     

 

 

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside/nyhet?p_document_id=109748
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/tidsskrift_og_nyhetsbrev/fylkesnytt/2014/fylkesnytt-fra-vestfold-12014.html?id=751611#vannforskrift
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/tidsskrift_og_nyhetsbrev/fylkesnytt/2014/fylkesnytt-fra-vestfold-12014.html?id=751611#vannforskrift
http://vo-øyeren.no/archives/626

