
 
 

Referat fra møtet i faggruppe landbruk 26.08.2015,  

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 

Til stede: Dag E. Opsahl (Eidsvoll), Nina Lynnebakken (Nannestad), Hans Petter Langbakk 

(Ullensaker), Siv Thorshaug og Maria Hammer (begge Nes), Kari Engmark (Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus), Åse Marit Skjølås (Østre Toten) og Ola Bihaug (Hurdal) og Helge B. Pedersen 

(prosjektleder).   

 

Forfall: Ingen. 

  

Merknad: Maria Hammer overtar heretter rollen som Nes kommune sin representant i faggruppe 

landbruk. 

 

Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 

1 Referat fra forrige møte (23.04.15) 

Konklusjoner: 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

 

 

2 Orienteringer  fra arbeidet i HuVo siden sist 

 Oppsummering av tilstandsklassifisering (2011-2014) for alle VF som 

er i risiko, eller som det av andre årsaker har vært ønskelig å 

klassifisere vitenskapelig, er nå sluttført. Rapport (NIVA-rapp. 6783-

2015) finnes her: 

 Hva som nå kan/bør gjennomføres av nødvendig ekstra oppfølging 

innen landbrukssektoren, er lagt inn slik vi skal gjøre (i lokal 

tiltaksanalyse/tiltaksprogram/tiltaksmodul), og med den 

detaljeringsgrad som var mulig. Det ble diskutert/belyst hva det nå 

forventes at kommuner/FM tar videre på eget initiativ og hva som tas 

gjennom HuVo. 

 Resultatene fra elektrofiskekartlegging ble kort presentert. Det er gode 

muligheter for miljøforbedrende tiltak innen jordbrukssektoren for 

Bjørtomtbekken, Løykjebekken, Nessa – dels også Jøndalsåa og 

Andelva.  Rapporten finnes her:   

 Leirelvprosjektet til VO Øyeren, FMOA m.fl. ble referert, og den 

videre oppfølgingen av dette. Rapporten (NIVA-rapp. 6792-2015) 

finnes her:   

 Status for hva som pt. ligger i vann-nett (http://vann-

nett.no/saksbehandler ) ble gitt. Alle tiltakene er lagt inn. Men sidene er 

ikke helt oppdatert/kvalitetssikret for påvirkninger/tilstand. 

 En rask oversikt ble gitt over hvilke eksterne midler som HuVo har 

mottatt hittil i år, og hvilke andre prosjekter som er igangsatt/settes i 

gang i VOU-regi. 

 Informasjon om den tiltaksrettede overvåkingen som pågår ble gitt. 

Norconsult har anbudet. Ferdigstilles for 2015 og 2016 i mai 2017. 

 Årsmeldingen for HuVo for 2014 er sendt ut, og antas å være politisk 

behandlet i eierkommunene.  

 Om annengangshøringen og videre prosess for forvaltningsplanen for 

Glommavassdraget 2016-2021. 

 Referat fra møtet 5. mai i regi av Akershus FK om rapporteringsrutiner. 

 Anmodningen/brevet fra Akershus FK til Miljødirektoratet om å sette i 
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gang arbeidet med å lage polygon/nedslagsfelt til vannforekomstene og 

gjøre dette kart-laget tilgjengelig for alle vannområdene. 

 Fra studieturen som prosjektledere m.fl. hadde til Sverige. 

 

Konklusjoner: 

1. I utgangspunktet forventes det at hver sektor (kommune/FM) på 

selvstendig måte jobber med tiltakene i tiltaksanalysen, og at oppgaver 

som bør diskuteres/samordnes i HuVo løftes aktivt inn via leder for 

faggruppa/prosjektleder. I mange tilfeller vil det særlig være 

prioritering av SMIL-tiltak dette gjelder, dels også videre prioriteringer 

av RMP –midler. I felles regi er det særlig informasjonstiltak som er 

aktuelle, samt å følge opp videre overvåking og rapportering. 

2. Ønskes mer detaljinformasjon om punktene over, så kontaktes 

prosjektlederen, og for evt. detaljer om den videre faglige oppfølging 

innen landbruket, kontaktes leder for faggruppa. 

3 Div. annen informasjon til orientering   

 Fiskedøden i Risa i sommer. 

 Prosjektplan: «Kartverktøy for erosjonsrisiko og beste lokalisering av 

erosjonsdempende tiltak i jordbrukslandskapet». NIBIO + FMOA + 

FMØS. Søknaden ble ikke innvilget i første omgang, de prøver igjen. 

 VRU-møte 9. oktober med påfølgende møte i styringsgruppa for å 

godkjenne forvaltningsplanene før endelig politisk behandling i 

fylkestingene (og senere ved Kgl.res). 

 Seminar 28.10 og 29.10 om kost-effekt av ulike landbrukstiltak. Mer 

info her. 

 Ny veileder om hydroteknikk skal utarbeides. Arbeidet ventes sluttført 

i juli 2016. 

  

Konklusjoner: 

Oppstartsarbeidet av ny veileder om hydroteknikk kunngjøres via «Nytt og 

nyttig». FMOA vil da invitere til oppstartsmøte, og de som ønsker å gi 

innspill er velkomne til det. Lokale entreprenører, landbruksveiledere for 

behandling av SMIL-midler o.a kan gjerne inviteres inn på møtet.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kari 

4 Oppfølging av prosjektet klima- og miljøtiltak i landbruket 

Søknaden, tilleggsinformasjonen og tilsagnet fulgte innkallingen. Temaet 

ble også diskutert i sak 2 i møtet 23.04.15. Informasjonstiltakene og 

gjennomføringen av prosjektet ble diskutert med følgende konklusjoner: 

 

1. Det avholdes ett info-møte i hver av kommunene: Eidsvoll, Ullensaker, 

Nannestad og Nes. Aktuelle gårdbrukere/personer fra andre 

eierkommuner har også anledning til å delta på møtene, og man kan 

delta på møtet i «nabokommunen» dersom det er mer hensiktsmessig. 

2. Møtene avholdes de to siste ukene i oktober, med 2 møter per uke. Nes, 

Ullensaker og Nannestad melder inn ønsker om datoer til Dag. 

3. Av tidsmessige årsaker legges det ikke opp til egne foredrag fra 

Bondelaget og/eller andre eksterne organisasjoner/miljøer på disse 

møtene, ei heller fra landbruksrådgivningen. 

4. Hver kommunes repr. i faggruppa tar kontakt med landbrukets aktuelle 

deltager i referansegruppa (se her). Ved tvil om rett kontaktinfo 

kontaktes Helge. Dag kontakter de to som repr. Akershus Bondelag. 

Kontakten tas tidlig, både for å informere og evt. justere i programmet. 

5. Det benyttes en ressursperson som kan bidra/foredra om egne 

erfaringer fra et av pilotområdene. 

6. Etter endt møte, registreres ønsker/interesser for å få «miljøråd» på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria, Hans 

Petter, Nina, 

Dag. 

 

 

Maria, Hans 

Petter, Nina, 

Dag. 

 

Hans Petter, 

Nina 

 

http://www.njf.nu/seminars/new-calendar-event/?date=2015-10-28
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/deltagere_referansegruppa_huvo.pdf


egen eiendom/skifte. 

7. I møtene presenteres ikke miljøråd som gratis, men interessen luftes og 

uforpliktende «påmeldinger» noteres. Faggruppa vurderer deretter 

ønsker/behov videre og prioriterer områder med VF i «moderat» eller 

dårligere og miljømålsoppnåelse i 2021. Hvor mye som kan 

tilbys/dekkes for den enkelte gårdbruker vil da være avhengig av sum 

innmeldt interesse, restbudsjett for prosjektet og hva den enkelte 

kommune selv kan gjennomføre i egen regi. 

8. Det kan være aktuelt å gjennomføre miljørådgivningen på våren før 

våronna, og evt. i høst før snøen legger seg. 

9. Detaljert forslag til agenda + arbeidsplan/flytskjema for møtene sendes 

til alle sammen med referatet, med tilbakemeldingsfrist 1 uke. 

10. Som vedlegg til møteinvitasjonen, legges info-ark om vannforskriften 

generelt + et ark om landbruksfaglige utfordringer/temaer.  

11. Tekstforslaget til den generelle delen om vannforskriften og HuVo 

sendes til alle sammen med referatet, med tilbakemeldingsfrist 1 uke. 

12. Kari sender et forslag til info-ark om landbruksfaglige 

utfordringer/temaer til Dag som grunnlag for tilpasninger til HuVo. 

Alle som kan ha aktuelle bilder til dette, sender det til Dag. 

13. Møtetittel: «Informasjonsmøte om: landbrukstiltak for et bedre 

vannmiljø». 

14. Det er ingen påmelding til møtene. 

15. Vi melder inn til FMLA detaljer for justert prosjektgjennomføring i 

god tid før rapporteringsfristen. Vi regner med å bruke opp tilskuddet 

omtrent som beskrevet, men må be om utsatt tidsfrist for 

gjennomføring og sluttrapportering. Vi antar at det vil være akseptabelt 

for FMLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge 

5 Eventuelt  

Ingen saker.  

 

Neste møte 
Onsdag 25. november, kl. 10.00-14.00 i Hurdal rådhus. Hovedtema: Evaluering av 

møtene og videre miljørådgivning.  

 

Dag /Helge   

 

Helge B. Pedersen (ref.) 
 

Vedlegg: 

 Adresse for nedlasting av klassifiseringsrapporten: 

http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NIVA_6814_2015_tilstandsklassifisering_

av_Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf 

 Adresse for nedlasting av elektrofiskerapporten: 

http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Kartlegging%20av%20gytebekker%20og

%20vandringshindre%20for%20fisk%20i%20Vannomradet%20Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf  

 Adresse for nedlasting av leireivprosjektet: 

http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/eksterne/annet/NIVA_6792-

2015_Vurdering%20av%20kunnskapsgrunnlag%20i%20leirpvirkede%20elver.pdf  

 Detaljert plan for prosjektgjennomføringen, for tilbakemelding. 

 Tekstforslag til generell info-ark om vannforskriften og HuVo, for evt. tilbakemelding. 
 

 

 

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   
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