Referat fra møtet i faggruppe landbruk 23.04.2015,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Dag E. Opsahl (Eidsvoll), Nina Lynnebakken (Nannestad), Hans Petter Langbakk
(Ullensaker), Siv Thorshaug (Nes), og Helge B. Pedersen (prosjektleder).
Forfall: Kari Engmark (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Åse Marit Skjølås (Østre Toten) og Ola
Bihaug (Hurdal).
Merknad: Det var i forkant gitt beskjed til Østre Toten og Hurdal om at dette møtet i liten grad kom til
å gjelde for dem, all den tid det i all hovedsak var å anse som et arbeidsmøte for å følge opp
innleggingen av tiltak fra lokal tiltaksanalyse og inn i Vann-nett.
Sak

Innhold
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Referat fra forrige møte (11.02.15)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Div. orienteringer etter siste møte
 Det ble videreformidlet beskjeden fra FMLA etter sist møte, om at det i
år vil bli etableres en ordning der det kan søkes om tilskudd som skal
dekke kostnader ved miljørådsbesøk på gården. Dette gjelder bønder
innen landbrukspåvirka vannforekomster, hvor det er risiko for ikke å
nå målet innen 2021.
 Det ble gitt en orientering om oppfølgingen fra forrige møte om digitalt
kartverk. Ønsket vårt er tatt opp med Bioforsk, Landbruksdirektoratet,
FMLA, m.fl. Temaet tas opp i et større felles møte 5. mai.
 Det ble orientert om søknaden på Klima- og miljøprogrammet i
landbruket 2015, med ettersendt detaljbudsjett og tildelingen av midler.
Gjennomføringen av prosjektet ble diskutert.
 NIVA-rapp. fra klassifiseringen i 2014 blir klar 1. mai. Ingen
overraskende funn. Sendes gruppa når den er klar.
 Møte i referansegruppa 16.04. Ganske bra frammøte.
 HuVo deltok i den norske delegasjonen i Brussel. Referat kan sendes.
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Konklusjoner:
1. Den reelle effekten av «Gratis miljøråd» - målt som økning av tiltak er gruppa noe usikker på. VOU tar per nå ikke noe felles initiativ her
nå.
2. Informasjonsprosjektet knyttet til Klima- og miljøprogrammet følges
opp med at i) Helge lager et 1. utkast til generell info-brosjyre, så
vurderes det å legge til en særskilt tekst/infoark om landbrukstiltakene.
Det tas utg. pkt. i det info-arket som Nannestad kommune laget for
kommunaltekniske tiltak og det tas kontakt med andre VO for å høre
hva de har. ii) det vurderes å spørre etter en foredragsholder som har
utmerket seg positivt ift. landbrukstiltak i pilotområdene, f.eks. fra
Bondelaget/Morsa. iii) selve møtet holdes i perioden 20. september –
5. oktober.

Oppfølging/
ansvar

Helge/Dag
Tas opp på neste
møte
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Detaljere alle tiltakene i tiltaksmodulen/Vann-nett
Landbrukstiltakene som er lagt inn i Vann-nett, ble diskutert og
gjennomgått så langt møtetiden strakk til.
Konklusjon:
Det følges opp videre ved at Helge legger inn det som er mulig med samme
relevante tekst/innhold som eksemplene fra møtet. Tiltakene i Eidsvoll
følges opp videre i arbeidsmøtet for tiltak i Eidsvoll (egen dag). Deretter
kontrollerer/kvalitetssikrer hver av gruppas deltagere det som er lagt inn,
og gir beskjed til Helge per epost og/eller telefon hvilke endringer som
eventuelt ønskes. Helge gir beskjed per epost når det er lagt inn, og innen 1
uke gir hver og en tilbakemelding til Helge.
Eventuelt
7
Ingen saker.
Neste møte
August. Helge og Dag foreslår dato/sted. Viktig tema: Klima- og
miljøprogrammet – gjennomføringen av prosjektet vårt.

Helge
Alle

Dag /Helge

Helge B. Pedersen (ref.)
Vedlegg:
Tilskuddsbrev – midler innen Klima- og miljøprogrammet i landbruket 2015.

Postadresse
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
c/o Nannestad kommune
Teiealleen 31
2030 Nannestad

Telefon
66 10 50 67/66 10 50 00
Telefaks
66 10 50 10

E-post
postmottak@nannestad.kommune.no
Internett
www.huvo.no

