Referat fra møtet i faggruppe landbruk 11.02.2015,
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Til stede: Dag E. Opsahl (Eidsvoll), Nina Lynnebakken (Nannestad), Hans Petter Langbakk
(Ullensaker), Kari Engmark (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Siv Thorshaug (Nes), Ola Bihaug
(Hurdal) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).
Forfall: Åse Marit Skjølås (Østre Toten).
Sak

Innhold
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Referat fra forrige møte (17.09.14)
Konklusjoner:
Ingen merknader. Godkjent.
Status for egne prosjekter
Helge orienterte om:
a) Status og foreløpige resultater fra «Leirelvprosjektet» til VO
Øyeren/FMOA m.fl.
b) Problemkartlegging Hersjøen.
c) Problemkartlegging Øyangen.
d) Problemkartlegging – tetting av kunnskapshull for fiskestatus.
e) Problemkartlegging – forsterket klassifisering 2014, inkl. foreløpige
resultater for vannkjemi, klorofyll-a, bunndyr- og begroingsalgeindekser.
Annen status over arbeidet i HuVo siden sist møte.
Helge orienterte om:
a) Andre møter i HuVo siden sist.
b) Referat fra befaring 22.10.14, oppfølging av innspill fra
referansegruppa; hogst vs. partikkelavrenning til vassdrag.
c) Deltagelse i «kantsone-gruppe» sammen med VO Leira-Nitelva.
d) Tiltaksrettet overvåking 2015 – 2016. Innhold, anbudet og status.
e) Oppdateringer/kvalitetssikring i Vann-nett foretas nå og fram til påske
av FMOA og Helge. Evt. feil etter påske tas gjerne i mot fortløpende.
f) Helge har nå også passord/innloggingsrett til Vann-nett, i tillegg til
FMOA og NVE.
g) Innspill/bekymringsmelding om arealplan for deponering av «lettere
forurenset masse» i ravinedal ved Vorma vs. hensynet til vannkvaliteten. Innspillet ble diskutert grundig i det siste økologigruppemøte, og det ble referert fra konklusjonen i fra det møtet.
Konklusjoner:
Faggruppe landbruk støtter konklusjonen til faggruppe økologi i forhold til
befaringen 22.10.14 og videre oppfølging. I tillegg ble det påpekt
viktigheten av at både entreprenører, skogbruksledere og skogeiere er godt
kurset om temaet, for at det skal bli fulgt opp i praksis.
Div. annen informasjon til orientering
Helge orienterte om:
a) Fagsamling i regi av Norsk Vannforening (FMOA) om overvann 6.
nov. 2014. http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-ogklima/Nyheter/Klima-i-endring-gav-fullsatt-seminar-om-overvann/
b) Høringen av handlingsprogrammet 2016 (del av
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forvaltningsplanen/tiltaksprogrammet i Vannregion Glomma).
c) Status for oppfølgingen fra VRM om høringsinnspillene (over 100) og
videre oppfølging av forvaltningsplanen.
d) Fra år 2016 skal det rapporteres på gjennomføring av tiltakene hvert år,
sannsynligvis innen 1. mars. Det er sektormyndighetene som selv skal
rapportere på innhold/status, og dette skal koordineres via
VOU/prosjektleder. Rapporteringen skal skje på felles mal, og skal
kunne brukes av alle impliserte; spesielt VRM, direktorater,
departementer og videre til ESA. (Rapporteringskravet er direkte
nedfelt i vannforskriftens § 32a).
e) Høring på endring av vannforskriften (om prioriterte stoffer).
f) www.vannportalen.no er ny (lagt helt om).
g) Fordi det nå foreligger resultater fra enda en sesong med
vannkjemimålinger, er det mulig å beregne avlastningsbehov for TOTP på nytt. Dersom noen har behov for det, så si i fra til Helge.
h) Eksterne prosjekter og søknadsmuligheter. Kort oversikt over pågående
og planlagte prosjekter i regi av HuVo. Kari informerte særskilt om
Klima- og miljøprogrammet som har søknadsfrist 15.02.15.
Konklusjoner:
1. Faggruppe landbruk ønsker at det jobbes videre med digitale kartverk
der det kan innhentes data på hva som dyrkes hvor, og at det kobles
opp mot VF. Eksempler på bruk er; kartfesting av foretak med
hydrotekniske tiltak, erosjonsutsatte dråg osv. Det vil bidra til lettere å
kunne følge relevante forskrifter. Et slikt kart bør kobles til e-Stil.
2. HuVo bør søke om informasjonstilskudd på Klima- og
miljøprogrammet, evt. be om utsatt frist. Søknaden må omfatte
informasjonstiltak generelt, for så å detaljeres videre senere. Aktuelt er
f.eks. brosjyrer/info-møter, Gratis Miljøråd mm. Det bør gjennomføres
høst 2015.
3. Forslag til andre prosjekter mm, kan fortløpende meldes inn til Dag, og
tas inn i kommende møter videre utover.
Tiltaksmodul. Innlegging av utfyllende opplysninger.
Oppdatert versjon av Vann-nett ble presentert, både:innsyn faktaark
(påvirkninger/miljømål) + rapport: http://www.vann-nett.no/portal
og foreslåtte tiltak (kart + innsyn): http://vann-nett.no/saksbehandler/
Videre ble det gitt en presentasjon over de underliggende fanene/dataene
som skal legges inn ved «innlogget» versjon i saksbehandlermodus.
Konklusjoner:
1) Excel-arket med en oppsummering over hva som ligger i Vann-nett pt.
legges ved dette referatet.
2) For å få mest mulig lik vurdering av detaljeringsgrad, premisser for
opplysningene osv. innen VO, tas den detaljerte utfyllingen av tiltakene
i Vann-nett i form av et arbeidsmøte (= neste møte). Det blir da opp til
hver enkelt deltager selv å vurdere deltagelsen i det møtet. Hver
deltager ser da i forkant på «verktøyene»: fra Bioforsk:
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=19627&p_menu_id=19636&p_sub_id=19628&p_dim2=19631
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og NILF-kalkulator (http://www.nilf.no/om_nilf/Nyheter/2013/kost-effekt_kalkulator_for_jordbrukstiltak )
Vurder hvilke av de oppførte tiltakene som har kommet så langt at
detaljer kan legges inn allerede nå, og hva som skal tas senere. Det
gjelder også andre aktuelle tiltak, som kan legges inn.
Tanker om videre oppgaver; VOU vs. kommuner/FMOA
Tanker om hensiktsmessig oppgave/rollefordeling videre i arbeidet med
vannforskriften i forhold til landbruk ble drøftet. Det formelle er klart ved
at videre detaljeringer av tiltakene skal foretas av sektormyndighetene.
VOU er uten formell myndighet/rolle, men skal koordinere.

Kari/Dag/Helge

Dag/Helge/Runar
Bålsrud

Alle

Helge

Alle

Gruppa ser det som naturlig å legge til grunn en rollefordeling basert på:
VOU: Tilstandsvurderinger/beslutningsgrunnlag. Miljømål.
Avlastningsbehov. Overvåking. Koordinere rapporteringen. Besørge
innlegging i Vann-nett («sekretæroppgaver»). Hente inn og formidle krav,
endringer osv.
Kommunene/FMOA: Detaljering av og ansvar for tiltaksgjennomføringen.
Involvere VOU når det er hensiktsmessig. Årlig gi bakgrunnsinfo/tekst til
VOU/PL for videre koordinert rapportering via Vann-nett.
Oppgaver, roller og ansvar vil for øvrig være gjenstand for løpende
vurdering, og innspill/forslag tas fortløpende.
Eventuelt
7
Ingen saker.
Neste møte
Torsdag 23. april 2015, kl. 10.00 – 15.00. Nannestad kommune. Arbeidsmøte
innlegging av detaljer på tiltak i Vann-nett.

Dag /Helge

Helge B. Pedersen (ref.)
Vedlegg til referatet:
 Excelark. Med oppsummert oversikt over alle tiltak som ligger i Vann-nett.

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

