
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Landbruksgruppa 

Utkast - Referat fra møte 24.4.15 
 

Til stede: 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune (møteleder) 

Einar Korvald, Akershus bondelag 

Hans Petter Langbakk, Ullensaker og Gjerdrum kommuner 

Mina Lisa Schou, Ullensaker og Gjerdrum kommuner (vara) 

Ida Marie Gjersem, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Oslo og Skedsmo kommuner (RKL) 

Nina Lynnebakken, Nannestad (vara) 

Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus - landbruksavdelingen 

Torunn Engebretsen Hoel, Sørum kommune 

Eli Marie Fuglestein, prosjektleder vannområde Leira-Nitelva  

 

Kopi av innkalling og referat sendes: 

Jens Olerud v/Gran og Lunner kommuner 

 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

6/2015 Velkommen og valg av referent v/Ann-Kathrine.  

Saker til eventuelt. 

Ann- Kathrine ønsket velkommen.  

Prosjektleder ytret ønske om å få til en rullering av referenter 

mellom kommunene. Fet kommune unntas, ettersom Ann-

Kathrine har påtatt seg ledervervet. Referent-rekkefølgen er: 

- Nannestad 

- Regionkontor landbruk 

- Ullensaker Gjerdrum 

- Sørum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2015 Årsrapportering tiltaksgjennomføring 2014 - resultater og 

evaluering av prosess v/Eli Marie 

 

Eli Marie viste oversikt over innrapporterte tiltak for 2014. 

Evaluering av prosess og forslag til endringer i rapportering 

SMIL- tiltak: 

- Ikke default på tilskuddssats da den varierer fra 

kommune til kommune. 

- Med hensyn til rapportering av SMIL tiltak ble det 

diskutert om kommunene skal bruke tall over 

utbetalinger slik fylkesmannen har sendt ut oversikt 

over (kombinasjon av sluttutbetalinger for ferdigstilte 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

tiltak, og delutbetalinger for påbegynte tiltak) eller om 

kommunene selv skal summere kostnader for de tiltak 

som er gjennomført i rapporteringsåret. Det ble 

konkludert med at det bør være tallene som kommer fra 

fylkesmannen.  Fylkesmannen tar kontakt med 

Vannregionmyndigheten (VRM) for å avklare om det 

skal rapporteres på det som er utbetalt eller delutbetalt. 

Det vil være tidsparende om det kan finnes en løsning 

for å få disse dataene overført direkte til vann-nett. 

Riktig at fylkesmannen tar denne kontakten mot VRM 

da rapporteringen bør bære lik for alle vannområder. 

- Det ble presisert at det er viktig å få fram at det blir 

gjort mange frivillige tiltak som ikke nødvendigvis blir 

omsøkt gjennom RMP eller SMIL. Tall for dette 

eksisterer ikke per i dag.  I videre rapportering er det 

derfor viktig å få fram at det blir gjort mange tiltak som 

ikke blir omsøkt. Er det mulig for landbruksdirektoratet 

å estimere hvor mye som blir gjort i kr uten støtte? 

 

Vannregionmyndigheten (VRM), i samarbeid med Akershus 

fylkeskommune, planlegger en evaluering av 

tiltaksrapporteringen i pilotfasen (hvor Leira var med) til 

høsten. Målet er å finne frem til en bedre måte å rapportere på, 

både med hensyn på prosess og anvendbarhet av innsamlede 

data (lettere å tolke rapportene hvis det rapporteres på samme 

måte på tvers av kommuner og vannområder). Innspillene fra 

landbruksgruppa vil bli formidlet videre til VRM til høsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Marie/Kari, når 

VRM starter 

evaluering til høsten 

2/2015 

(oppf. 

sak) 

Lokaltilpassede tiltakspakker - tiltaksplanlegging 

v/Eli Marie, Ann-Kathrine og  Kari 

 

Oppfølging av sak 2/2015, ref. referat fra møtet den 19.1.2015. 

 

Dersom såkalt «lokaltilpasning av tiltakspakker» skal 

synliggjøres i vann-nett, må foreslåtte tiltak knyttes opp mot 

registrerte påvirkninger. Dette krever at registreringene av 

aktuelle påvirkninger, og påvirkningsgrad, i vann-nett er 

beskrivende for dagens situasjon. På forrige møte vurderte 

landbruksgruppa at det var behov for å få avklart hvor stort 

avviket mellom registrert informasjon (i vann-nett) og faktisk 

tilstand er. 

 

Den 26. mars ble det avholdt et oppfølgingsmøte, hvor  

Fylkesmannen-Landbruk (Kari Engmark), Fylkesmannen-Miljø 

(Terje Wivestad), leder av landbruksgruppa samt prosjektleder 

for VO Leira-Nitelva deltok. Målet med møtet var 

Konklusjoner fra møtet: 

  

- En oppdatering av registrerte påvirkninger og 

påvirkningsgrad vil være svært arbeidskrevende dersom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

det skal gjennomføres i 2015. Fra 2016 vil det 

imidlertid bli mulig å hente ut mer stedspesifikke data 

om påvirkninger ut i fra en kobling mellom RMP (e-stil) 

og PT (wespa). Dette vil forenkle arbeidet med å 

kvalitetssikre registrerte påvirkninger og 

påvirkningsgrad. 

- Problemkartlegging, i form av utvidet prøvetaking i 

landbruksområder, vil også kunne bidra til en sikrere 

fastsettelse av landbrukets påvirkningsgrad. 

- Det var enighet om å vente med å kvalitetssikre 

registrerte påvirkninger, og effekt av påvirkninger, til 

2016 

- Forslag om å vente med ytterligere detaljering av 

landbrukstiltak i vann-nett til påvirkningsregistreringene 

er gjennomgått (i 2016).  

 

Diskusjon i landbruksgruppa/plan for videre arbeid 

 

Landbruksgruppa ser at det trengs en ny runde/gjennomgang av 

påvirkning fra landbruk i de ulike vannforekomstene i vann-

nett. Ettersom dette utsettes til 2016, utgår fremdriftsplanen 

som ble satt opp i forrige møte (sak 2). Anbefalingen om å 

utsette «lokaltilpassing av tiltakspakker» i vann-nett (lokal 

tilpasning i praksis videreføres selvsagt) må formidles til 

prosjektgruppa/styringsgruppa/VRM 

 

Jf. referat fra 29.1.2015, sak 2, er det er behov for avklaring av 

påvirkningstypene «fulldyrka mark» og «eng og beite». I tillegg 

må det avklares hva det innebærer at en påvirkning er vurdert å 

påvirke i «liten», «middels» eller «stor grad». 

 

Utvidet prøvetaking i jordbruksdominerte vannforekomster ble 

diskutert. For mange av vannforekomstene hvor jordbruket per 

i dag er vurdert å ha en middels eller stor grad av påvirkning, 

mangler det overvåkingsdata (mange av vannforekomstene 

består av bekkefelt, hvor prøvetaking er kostnadskrevende og 

resultatene vanskelige å tolke). 

 

Det kom forslag om å i første omgang hente inn data fra 

målinger som ble gjort i forbindelse med fangdam på Trugstad i 

Nannestad der bekken renner gjennom jordbrukslandskap, via 

fangdam, og via utmark før utløp i elva. Kan være nyttig å 

gjøre lignende målinger i f.eks Mikkelsbekken og 

Ulvedalsbekken. 

 

Prosjekter/aktiviteter for å styrke tiltaksgjennomføringen eller 

styrke tiltaksplanleggingen i jordbruket i 2016 blir tema på 

neste møte. Viktig å starte planleggingen i god tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Marie 

 

Kari sjekker opp 

definisjoner av 

påvirkninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Marie 
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9/2015 Tiltak i bekkesonen v/Ann-Kathrine og Nina 

 

Ref. referatet fra 29.1.15, sak 2 

Møtet ble avholdt 23.03.2015. Møtet ble med 

landbrukskontorene og bondelaget. HuVo og Øyeren var 

invitert. 

 

Konklusjoner fra fagdag 

Referat fra møtet med konklusjoner er vedlagt. Ann-Kathrine 

refererte fra møte. 

 

I tillegg ble det tatt opp hvilke føringer (Rikspolitiske 

retningslinjer for vernede vassdrag) og regler som gjelder ved 

tiltak i vernede vassdrag. Kommunens bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel vil være det som hjemler 

kommunens praksis ved tiltak i eller nær vassdrag. Det kan 

dermed bidra til ulik praksis mellom kommuner med hensyn til 

saksbehandling av tiltak i bekkesonen. 

 

Status /Diskusjon  

Som neste skritt på veien var det opprinnelig planlagt, i møte 

29.1.15, sak 2, at  landbruksgruppa skulle arrangere en ny 

fagdag der  relevante aktører og myndigheter skulle inviteres 

for drøfte aktuelle tiltak, og bidra med avklaringer. 

 

Fylkesmannen har fått innspill fra Vannområdet 

Haldenvassdraget som ønsker et kantsoneseminar/kurs. 

Landbruksgruppa i VO Leira-Nitelva ser det som en fordel om 

Fylkesmannen kunne ta ansvar for en slik samling og knytte det 

sammen med landbruksgruppas innspill (ref. møtereferat fra 

møtet 23.3.15).  

 

Landbruksgruppa har gitt innspill til Fylkesmannen på 

tema/spørsmål som kan være aktuelle å drøfte på planseminar i 

juni. I forhold til tiltak i kantsonen er det spørsmål om hjemmel 

for krav i kommuneplanens arealdel. Det ble diskutert om det 

var riktig/tilstrekkelig å ta det på dette opp på planseminaret 

eller om det var behov for et eget møte. Det ble poengtert at det 

var viktig å få plan og byggesak med på et slikt seminar/kurs.  

 

Landbruksgruppa foreslo at det blir avholdt et eget møte for 

rådgivere og forvaltning, og aktuelle aktører.  

 

Plan til videre arbeid 

Fylkesmannen tar referatet fra møtet 23.3.15 som innspill til et 

møte. Forslag til program blir sendt landbruksgruppa som kan 

komme med innspill. Hensikten med møtet vil være å få fram:   

 

• Hva er den ideelle løsningen/tiltaket 

• Hva er det man kan gjøre i bekkesonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kari/FM 

 

 

 

 



• Avklaring i forhold til hva kommuneplanen kan hjemle 

av tiltak, sett i forhold til PBL kommuneplanens 

arealdel og rikspolitiske retningslinjer.  

 

Fylkesmannen jobber parallelt med et prosjekt i samarbeid med 

bioforsk og flere andre fylkesmenn, som går på utarbeiding av 

oppdaterte retningslinjer og veiledningsmateriell for tiltak på 

planerte arealer. Se sak 12. Disse sakene må ses i sammenheng. 

 

Annen oppfølging 

Informasjon videreformidles til gårdbrukere etter hvert som det 

kan gis mer konkret veiledning på hvilke tiltak som er 

fornuftige og tillatte i kantsonen. 

 

 

 

 

 

 

Kari/FM 

 

 

 

 

Landbrukskontorene 

10/2015 Planerte arealer og hydrotekniske anlegg - status notat v/Eli 

Marie 

Ref. referat fra 29.1.2015, sal 2 og referat fra 11.12.14, sak 3 

(tema 3 b) 

Prosjektleder ønsker siste innspill på notatet. 

 

11/2015 Fangdam-prosjektet i Nitelva - status v/Ida 

 

Ref. referat fra 29.1.2015, sak 2 Fangdammer. 

Ida gjennomgikk tilbud fra Bioforsk. Regionkontor Landbruk 

gav innspill på første tilbud der det synes å være for utstrakt 

bruk av kartløsninger og beregningsverktøy i arbeidet med å 

finne egnede lokaliteter. Etter innspill er det kommet et nytt 

tilbud der ressurser heller brukes til å grovsortere mulige 

lokaliteter. Regionkontoret ser da at mer ressurser kan gå med 

til prioritering, planlegging og oppfølging av gårdbrukeren.  

 

12/2015 Orienteringer 

Fylkesmannen v/Kari 

Gode tekniske løsninger på planeringsfelt og inne på jorde.  

Kari har tatt kontakt med Bioforsk v /Atle Hauge. I samarbeid 

har de utarbeidet en prosjektbeskrivelse/søknad der hensikten er 

å komme med veiledning og supplering av tekniske 

retningslinjer for å finne gode tekniske løsninger mot kanter og 

inne på jordet. 

 

Mange fylkesmenn (Østfold, Buskerud, Telemark, Nord 

Trøndelag, Sør Trøndelag) har sammen med Bioforsk stilt seg 

bak søknaden. 

 

Innspill: det er viktig å ha kontakt med entreprenører og 

grunneiere/gårdbrukere i dette prosjektet.  

 

Opprop  

Styringsgruppene v/ Ordførere i flere vannområder har sendt 

innspill til departementet om at det trengs avklaring av hva som 

er viktigst - vann eller mat. Fylkesmannen har tatt initiativ til et 

møte med vannregionmyndigheten, fylkesmannen og 

bondelaget for å følge opp saken. 

 



13/2015 Eventuelt 

Informasjon om saker fra tidligere møtereferater 

 

Kart og digital løsning for hvilke vekster som dyrkes hvor.  

Det har tidligere blitt spurt om det er mulig å bruke 

satellittbilder for å avdekke hvilke vekster som dyrkes hvor. 

Med et slikt verktøy vil en til enhver tid (?) få oversikt over 

aktuell påvirkning fra dyrka mark. Fylkesmannen sjekker ut 

med Bioforsk,  Landbruksdirektoratet, Skog og landskap om 

det er mulig å få dette inn i kartløsninger.  

Det kan tenkes at det blir kartfesting av vekster i e-stil (RMP og 

PT). En følger med på hva som blir bestemt i 

jordbruksforhandlingene om eventuelle nye systemer på PT og 

RMP, og bruker dette til å se muligheter videre for enklere 

registering av påvirkninger og rapportering av tiltak.  

 

Kartløsninger – påvirkninger i jordbruket og tiltaksplanlegging 

Med hensikt i å få ”rett miljøtiltak på rett sted ” har 

fylkesmennene i Oslo og Akershus, og Østfold, og Skog og 

Landskap, arbeidet med å lage bedre kart over dråg, flomutsatt 

og vassdragsnært areal.  En prototype på dette eksisterer per i 

dad, men det viser seg at kartet ikke bestandig stemmer godt 

med terreng/faktiske forhold. Fylkesmannen har av blant annet 

denne årsaken  ikke villet publisere de nye kartene.  Bioforsk 

har i tillegg i 2015 søkt om støtte til å utvikle kartverktøy for 

erosjonsrisiko og beste lokalisering av erosjonsdempende tiltak 

i jordbrukslandskapet. Fylkesmannen ser også det er riktig å se 

resultater herfra i sammenheng med foreløpige kart, 

Fylkesmannen vil derfor avvente med å gå videre med sitt 

kartprosjekt på dråg, flomutsatt og vassdragsnært areal.   

 

Nannestad er representert i referansegruppa i Bioforsk sitt 

prosjekt. 

 

 

 

 Neste møte: 12. juni kl 9-13. Skedsmo Rådhus  

 Referent: Nannestad 

Referent neste møte: RKL 

 

 


