
 
 
Referat fra møte i faggruppe landbruk 16.02.2012,  
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
 
Til stede: Dag E. Opsahl (Eidsvoll), Nina Lynnebakken (Nannestad), Hans Petter Langbakk 
(Ullensaker), Sverre Rimstad (Nes), Ola Bihaug (Hurdal), Heidi Engelhardt-Bergsjø (Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus) og Helge B. Pedersen (prosjektleder).   
 
Forfall: Eirik Flønæs (Østre Toten).  

 
Sak Innhold Oppfølging/ 

ansvar 
1 Referat fra forrige møte (21.09.11) 

 
Konklusjoner: 
Ingen merknader. Godkjent. 

 
 
 
 

2 Korte referater fra de andre gruppemøtene/status for arbeidet 
Det ble gitt en kort orientering om hovedlinjene i hva som er gjort, og hva 
som videre skal gjøres. I tillegg ble hovedkonklusjoner fra møtene i de 
øvrige grupper i VOU siden sist møte gjennomgått. 

 

3 Karakteriseringsnotatet versjon 2   
Det ble gitt noen mindre innspill som ble rettet opp direkte i teksten.  
 
Andre oppfølgingspunkter: 

• For et par VF ble påvirkningsgrad for ”beite og eng” endret fra 3 til 2. 
Figurer må justeres iht. dette. 

• Påvirkning ”fulldyrket mark” ble lagt inn i et par VF. 

• ”Landbruk” som påvirkningstype kan nå oppfattes å bli ”telt dobbelt” 
fordi dette er summen av andre oppgitt faktorer. Derfor bør den fjernes i 
fig. side 6. 

• Tydeliggjøre i notatet opprinnelsen til påvirkningstypene (WISE), at den 
ikke oppfattes som god, og at VOU ikke kan endre dette.  

• Alunskiferdeponiet og mulig avrenning derfra ble for diskutert, og justert 
i teksten.  

 
 
 
 
Helge 
 
 
 

3 Notatet ”Vesentlige spørsmål” 
Det ble gitt noen konkrete innspill til tekstforbedringer, som ble rettet direkte 
i dokumentet. 
 
Andre innspill: 

• Figur 3 rettes iht. innspill gitt i sak 2. 

• Spilles inn videre behovet for å få et digitalt verktøy som muliggjør 
rapportering av RMP på vannområdenivå (gjelder alle fase 2 
vassdragene).  

• Øvrige innspill sendes til Helge i løpet av uka. 

 
 
 
 
 
Helge 
 
 
  
 

4 RMP – rullering og høring 
Heidi orienterte. Rullering av RMP skjer hvert 4. år, og skal nå foretas. 
Arbeidet skjer sammen med Fylkesmannen i Østfold. Det har vært nedsatt en 
arbeidsgruppe for å forberede arbeidet. Den består av repr. fra kommunene, 
fylkesmannen, landbruksrådgivningen og næringen. Arbeidsgruppa mente at 
det var viktig med langsiktighet og forutsigbarhet og at dagens praksis i 
hovedsak fungerte godt. Derfor ønsket den ikke noen store endringer i 

 
 
 
 



hovedrulleringen. Den 20. mars skal det være et ”pollineringsmøte” med 
åpen invitasjon. Det kan også gis skriftlige innspill før høringsrunden. Fra 
midten av mai sendes dette på høring til bl.a. kommunene og vannområdene. 
Arbeidet skal også sees i lys av nasjonalt miljøprogram og 
jordbruksoppgjøret. 
 
Konklusjoner: 
VOU avgir ikke noen egen uttalelse til høringen, fordi hver av kommunene 
uansett skal avgi dette. 

7 Eventuelt  

• Påminnelse om at alle er kollektivt med i Norsk Vannforening, og kan 
melde seg på i regi av vannområdet. Gratis fagtreff. Men kurs betales 
ikke pt. uten videre av VOU. 

• Kurs 14. mars om ”Vann i kommunen! – Står lokalforvaltningens 
ressurser i forhold til ansvaret”.  

• Nasjonal vannmiljøkonferanse 27. – 28. mars. 

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus er for tiden i en presset situasjon når 
det gjelder bemanning på landbruksavdelingen, og ba om forståelse for at 
de må prioritere hardt hvilke møter de kan delta på inntil videre. 

• Tema kantsoner settes opp som egen sak på en senere møteagenda. 
 
Romerike landbruksrådgivning sin mulige dobbeltrolle ved formelt å sitte 
som representant i faggruppe landbruk og potensielt kunne levere betalte 
tjenester til VOU ble diskutert, jfr. sak 15 i prosjektgruppemøtet 19.01.2012. 
 
Konklusjon: 
Landbruksgruppa støtter prosjektgruppa i at det er viktig med ryddighet og 
klare skillelinjer i organisasjonen og at landbruksrådgivningen ikke bør sitte 
som formell deltager, men være aktuell å kjøpe tjenester av etter hvert. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
Dag/Helge 
 
 
 
 
 
 
Styringsgruppa  

Neste møte 
Tid: Torsdag 31. mai 2012. Kl. 10.00 – 14.00. 
Sted: Ullensaker kommunehus.   

Dag/Helge   
  

 
Helge B. Pedersen (ref.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

 


