
 

 

Referat  

Møte faggruppe landbruk - VO Øyeren 

Møte nr. 1. 

 

Dato    24.5.2012 

Tid    10 - 13 

Sted    Trøgstad kommune 

Møte innkalt av: Kristian Moseby (prosjektleder) 

Møtedeltakere:  

Ana Nilsen (Regionkontor landbruk-Rælingen), Sverre Rimstad (Nes), Torunn Hoel (Sørum), Inger Killerud 
(Enebakk), Finn Frøshaug (Trøgstad), Heidi Engelhardt Bergsjø (FM-OA- Landbruksavdelingen), Ann 
Kathrine Kristensen (Fet), Kristian Moseby. 

Ikke møtt:  
Aurskog-Høland, Eidsvoll, Eidsberg, Akershus Fylkeskommune, Nord-Odal, Sør-Odal, Spydeberg, 
Ullensaker 
 

Referent: Kristian Moseby  

Møteagenda 

1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden 

2. Organisasjonsstruktur, mandat, budsjett og aktivitetsplan 2012       

3. Valg av leder og nestleder  
4. Orientering om forventninger og arbeidet i gruppa (Fylkesmannen OA – Heidi 

Engelhardt Bergsjø) 

5. Generell orientering om Vannområde Øyeren (Kristian Moseby, prosjektleder) 

6. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål VO Øyeren  

7. Kommunenes arbeid mot bedre vannmiljø  

8. Faggruppas forventninger til vannområdearbeidet / Spørsmål 
9. Orienteringssaker 
10. Neste møte  

11. Eventuelt 

 

  

 
1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
 

Ansvarlig Frist 

Dagsorden ble godkjent.    
 

 

2. Organisasjonsstruktur, mandat, budsjett og aktivitetsplan 2012      

Det ble foretatt en enkel gjennomgang av vannområdets organisasjonsstruktur, 
mandat, budsjett og aktivitetsplan for 2012. Se presentasjon for detaljer. 

 
 

3. Valg av leder og nestleder   

 Torunn Hoel (Sørum kommune) ble valgt som leder i Faggruppe landbruk. Valg av 
nestleder ble utsatt til neste møte.  

 
 

 

4. Orientering om forventninger og arbeidet i gruppa v/ Heidi Engelhardt 
Bergsjø FM-OA-Landbruksavdelingen  

  

 Orientering: Kommunene har en viktig rolle i den lokale landbruksforvaltningen, ikke 
minst når det gjelder ansvaret for å etablere og følge opp regionale miljøkrav innen 
landbruket. Det er kun noen kommuner i fylkene Oslo, Akershus og Østfold som har tatt 
i bruk regionale miljøkrav. Ekstra strenge krav kan kun settes for spesielt sårbare 
vannforekomster. I enkelte vannområder har man langs sårbare vannforekomster fått til 
frivillig samarbeid mellom bønder med felles miljøplaner, basert på ekstra tilskudd.  

RMP for 2013 skal på høring 1.juli i år. Faggruppe landbruk VO Øyeren bør avgi 

  



høringsuttalelse. RMP rulleringen samkjøres mellom Fylkesmannen i Østfold og 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus grunnet forholdsvis like utfordringer. RMP blir trolig 
økt noe. 

I løpet av sommeren 2012 vil det komme et nytt verktøy (kartbasert) for rapportering og 
søknad om landbrukstilskudd. Dette skal være klart til søknadsrunden 2013.   

Se presentasjonen for andre detaljer. 

5. Generell orientering om vannområde Øyeren v/ Kristian Moseby   

Det ble holdt en generell orientering om status i vannområde Øyeren og veien videre 
med vannområdearbeidet. Se egen presentasjon. 

 
      

6. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål VO Øyeren   

Høringsdokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» er levert til 
Vannregionmyndigheten og skal ut på høring 1. juli 2012. VO Øyeren har en egen, litt 
mer utfyllende versjon som bør behandles politisk i hver kommune sammen med det 
regionale høringsdokumentet. Hver person i gruppa bør gjøre seg kjent med 
høringsdokumentet. 

ALLE 

 

7. Kommunenes arbeid mot bedre vannmiljø   

Hver kommune orienterte om status og sine utfordringer innen landbruket. For de 
kommunene som var representert var bøndenes oppslutning om RMP høy (70 -90 % 
som søker). Det er også god oppslutning om SMIL-midler (variabelt, men opptil 75 %). 
Generelt ble det nevnt at antall husdyrenheter er i nedgang, mens enhetene blir større. 
Andel korn i stubb om høsten er høy i mange av kommunene (opptil 90 %), men trolig 
ekstra høy på grunn av fjorårets regnvåte høst. Problemer med dårlig fungerende 
hydrotekniske anlegg i jordbruket er et utbredt problem, spesielt i områder med mye 
bakkeplanering.  

 
Det ble påpekt at det er ulike krav (eks kantsone 6/12 m bredde) mellom arealer innen 
samme kommune /vannområde. Det er behov for en gjennomgang av kravene og en 
klargjøring om disse bør være like.  

 

Gratis miljørådgivning gjennom Landbruksrådgivningen (eksempelvis spleiselag 
mellom VO og Fylkesmannen) har i andre vannområder vist seg å være et populært og 
bra tiltak innen landbruket.  

 
     

 

8. Faggruppas forventninger til vannområdearbeidet / spørsmål   

Gruppa hadde foreløpig ingen spørsmål eller forventninger til arbeidet.   

9. Orienteringssaker   

Prosjektleder orienterte kort om SLF-fagsamling 17-18.april «Oppfølging av 
vannforskriften i jordbruket», Se eget notat for detaljer. Presentasjoner fra samlingen: 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/vann-og-
forurensing/undersider/Fagsamling+vanndirektivet+17.+-18.+april+2012.18005.cms 

 

 

 

10. Neste møte    

Faggruppe landbruk avholder sine møter i Trøgstad kommune inntil annet blir bestemt. 

Trøgstad kommunehus – 24. august, 2012. Kl 9:30-13 Møterom Havnås 

ALLE 
 

11. Eventuelt    

Ingen saker.   

 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/vann-og-forurensing/undersider/Fagsamling+vanndirektivet+17.+-18.+april+2012.18005.cms
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/vann-og-forurensing/undersider/Fagsamling+vanndirektivet+17.+-18.+april+2012.18005.cms

