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Innlegg på fagtreff i Norsk vannforening 
8. juni 2009.

Introduksjon
Høringsfristen for vannforvaltningspla
ner med tilhørende tiltaksprogram for 
landets ni vannregioner er nå gått ut. I 
landbruket har både organisasjonene og 
forvaltningen brukt mye tid på å sette 
seg inn i hva planene går ut på, komme 
med innspill og avgi høringsuttalelse. 
Vannovervåkningsdataene viser at av
renning fra jordbruksarealer er en miljø
utfordring i deler av vannforekomstene. 
Norges Bondelag er villig til å øke inn
satsen for å bedre vannkvaliteten, men 
forutsetter at hver sektor tar ansvar for 
sitt bidrag til forurensingen av vassdra
gene.

Landbruket arbeider aktivt 
for å bedre vannkvaliteten
Landbruket har allerede gjennomført 
omfattende tiltak for å redusere erosjon 
og avrenningen av næringsstoffer til 
vassdragene. Arbeidet med miljøtiltak i 
landbruket startet med Mjøsaksjonen på 
1970tallet. Gjennom 1980tallet ble det 
iverksatt et omfattende arbeid for å få 
slutt på avrenning fra punktutslipp, og 
utslipp av silopressaft, sigevann fra gjød
sellager og halmlutingsanlegg er nå for

budt. Gjennom investeringer i nye an
legg og oppgradering av utstyr har land
bruket tilpasset seg disse miljøkravene. 
Gjennom forskrifter og vilkår knyttet til 
utbetaling av produksjonstilskudd har 
miljøkravene for jordbruksdrift blitt yt
terligere innskjerpet de senere årene. 
Dette gjelder blant annet:

Krav til lagring og spredning av hus•	
dyrgjødsel
Krav om gjødselplanlegging•	
Krav om sprøytesertifikat og sprøyte•	
journal
Krav om å følge spesifikke jordarbei•	
dingsrutiner i erosjonsutsatte områder 
Krav om å settes igjen en vegetasjons•	
sone på minst 2 meter mot vassdrag 
og kanaler
Krav om miljøplan for alle gårdsbruk •	
som mottar produksjonstilskudd 

Landbruksnæringen har utviklet sitt 
eget kvalitetssystem i landbruket – KSL. 
Kvalitetssystemet bygger på kravene lo
ver og forskrifter stiller til matproduk
sjon, dyrevelferd, miljøhensyn og ar
beidsmiljø, men stiller også krav definert 
av landbruksnæringen selv. Hele 95 % av 
all matproduksjon skjer på gårder som 
har KSL.

Regionalt miljøprogram (RMP) og 

Landbrukets oppfølging av EUs Vanndirektiv

Av Finn Erlend Ødegård

Finn Erlend Ødegård er rådgiver Norges Bondelag.
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Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kultur
landskap (SMIL) er tilskuddsordninger 
som jordbruksavtalepartene har for
handlet fram. Disse ordningene gir en 
målretting av miljøinnsatsen på fylkes
nivå og kommunenivå. Herunder ligger 
blant annet tilskudd til endra jordarbei
ding, som har bidratt til at høstpløyin
gen i dag er redusert til ca 50 % av åker
arealet. 

Fosfor er et viktig og nødvendig næ
ringsstoff som plantene trenger, men 
som dessverre fører til eutrofiering der
som det kommer ut i vassdragene. I 2008 
ble balansegjødsling innført som prin
sipp i gjødselnormene som bøndene 
bruker i sin gjødselplanlegging. Dette 
går ut på at man kun gjødsler det som 
plantene tar opp i løpet av vekstsesongen 
og fører til betydelig reduksjon i avren
ningen til vassdragene. Gjødselprodu
senten Yara har som følge av dette endret 
fosformengden i sitt fullgjødselsorti
ment, slik at den totale mengden fosfor 
som årlig spres i Norge vil bli redusert 
med 2000 tonn.

Målkonflikter
Norge har en nasjonal politikk for land
bruk som vektlegger egen matproduk
sjon og langsiktig forsyningssikkerhet. 
Klimaendringer, befolkningsvekst og 
usikkerhet knyttet til verdens matforsy
ning har forsterket behovet for egenpro
duksjon av mat. Prognosen for veksten i 
jordens befolkning er at den vil øke fra 
ca syv milliarder i dag til ni milliarder i 
2050. For å dekke behovet for mat til 
denne økende befolkningen og dens end
rede matvaner må den globale mat
produksjonen fordobles. Allerede i 2030 

kan vi være en million flere nordmenn. 
Forutsatt samme gjennomsnittsforbruk 
som i dag, krever dette 20 prosent mer 
mat i Norge. I Norge produserer land
bruket mellom 30 – 70 % av vårt eget år
lige forbruk av mathvete. Denne pro
duksjonen foregår i SørøstNorge. Av 
hveten som produseres i Norge blir ca 45 
% høstsådd. Høstsådd hvete har større 
avlingspotensial og er viktig for å øke 
Norges matproduksjon. I forvaltnings
planen for Glomma er det i flere vann
områder forslag om å forby jordarbei
ding om høsten, som i praksis betyr 
stans i produksjonen av høsthvete. Dette 
vil få konsekvenser for det nasjonale må
let om økt egenproduksjon av norsk 
mat. 

Jordbearbeiding og plantevernmidler 
er det viktigste verktøyet bonden har for 
å bekjempe ugras. På en del areal, f.eks 
på tunge jordtyper som leire, er høst
pløying et nødvendig tiltak. Forbud mot 
høstpløying på disse jordtypene vil gi re
dusert avlingsmengde og bidra til økt 
bruk av plantevernmidler. Jordarbeiding 
uten plog øker videre faren for mykotok
siner i mat og korn.

Norges Bondelag mener at tiltak som 
foreslås i de regionale vannforvaltnings
planene må veies opp mot de nasjonale 
målene om økt egenproduksjon av mat.

noen aktuelle miljøtiltak
Slam fra avløpssektoren inneholder mye 
næring som bør sirkuleres tilbake til næ
ringskjeden. De høye verdiene av fosfor i 
slam er imidlertid en stor utfordring. 
Ubehandlet slam inneholder også bety
delige mengder smittestoffer og miljø
gifter. Norges Bondelag er positiv til å 
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bruke slam fra avløpssektoren til gjøds
ling, men forutsetter at slammet proses
seres slik at det ikke utgjør en fare for 
jorda og maten som landbruket produ
serer. På tilsvarende måte mener Norges 
Bondelag at kjøttbeinmel fra kjøttin
dustrien må prosesseres før det kan bru
kes til gjødsel. 

Det ligger store miljøgevinster i å 
oppgradere hydrotekniske anlegg på 
dyrka jord. Mange av grøftesystemene er 
lagt for flere tiår siden, og fungerer dårlig. 
Behovet for vedlikehold og fornying er 
meget stort. Gode grøftesystemer sørger 
for at vannet drenerer gjennom jorda før 
det kommer ut i vassdraget. Når grøftene 
ikke lenger fungerer, renner mer vann 
oppå bakken, og tar med seg mer næ
ringsstoffer ut i vassdraget. 

Det ligger videre et betydelig miljø
potensial i bedre håndtering av husdyr
gjødsel. Dette er spesielt knyttet til lag
ring og spredeteknikker. I jordbruks
områder med høy dyretetthet er det 
 aktuelt å se på metoder for å samle opp 
gjødsel i større anlegg. Dette forutsetter 
imidlertid økt gjødseltransport på 
 offen tlig vei.

Dyrking av høstkorn er en stor miljø
utfordring på erosjonsutsatte arealer, 
samtidig som høstkorn ofte gir gode av
linger på disse arealene. Miljøutfordrin
gen bør løses gjennom videre forskning 
og utvikling av høstkornsorter og drifts
metoder som gir gode avlinger med re
dusert jordarbeiding.

For den enkelte bonde er miljøplane
ne et viktig verktøy. Norges Bondelag 
ønsker å bidra til utvikling av planene, 
slik at miljøtiltakene i landbrukssektoren 
kan spisses mer mot de områdene som 

gir best effekt. Sjablongmessige virke
midler som rammer bredt må begrenses. 

andre sektorer
Norges Bondelag forutsetter at hver sek
tor tar ansvar for sitt bidrag til foruren
sing av vassdragene. Det er helt uaksep
tabelt å skyve dette ansvaret over på an
dre sektorer. Undersøkelser fra Morsa i 
Østfold viser blant annet at vannmiljøet 
i bekker påvirkes annerledes av kloakk 
enn av næringsstoffer knyttet til jordero
sjon. Det blir feil å se på utslipp av fosfor 
isolert, for deretter beregne hvilken sek
tor det vil være mest kostnadseffektivt å 
begrense utslippene fra. 

Forvaltningsplanene for vann bør også 
omfatte vannforekomstenes bakteriolo
giske kvalitet, slik at vann kan brukes til 
jordbruksvanning, uttak til drikkevann 
for mennesker og dyr og bading. Vann 
er en viktig ressurs for jordbruket, og 
muligheten for jordbruksvanning og ut
tak av drikkevann er flere steder begren
set på grunn av for høyt bakterienivå. 
EUs vanndirektiv omfatter ikke vannets 
bakteriologiske kvalitet, men dette er så 
viktig at det bør komme med i forvalt
ningsplanene. I mange renseanlegg stop
per renseprosessen ved store nedbørs
mengder, og urenset kloakk går rett ut i 
vassdraget. Vannet blir dermed uegnet 
både til jordbruksvanning og drikke
vannsuttak.

Videre er det nødvendig å ha en hel
hetlig vurdering av vannkraftens samle
de påvirkning på vassdragene. Småskala 
kraftverkutbygging med installasjoner 
under 10 MW vil som regel representere 
positive næringsverdier for grunneierne, 
samtidig som utbyggingene ikke kom
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mer i konflikt med de sentrale målset
tingene i arbeidet med vannforvalt
ningsplaner. Tradisjonell kraftutbygging 
derimot, med magasinering og sterk re
duksjon av vannføringen over lengre el
vestrekninger, fører ofte til at leverområ
det til fiskebestandene forverres og at 
inntekter fra fiske for grunneiere og rei
selivsbedrifter reduseres eller opphører. 
Det er først og fremst endring av vann
føringsregimet, med effektkjøring og for 
lite vann, og endring av temperaturregi
met, med tapping av bunnvann i maga
sinene, som skader fiskebestandenes le
veområder. Norges Bondelag mener at 
revisjonene av vilkår som nå kommer 
må sees under ett i hele vannområdet, 
slik at best mulig tiltak blir iverksatt.

Kraftregulanter og veimyndigheter 
må bli flinkere til å forebygge mot over
svømmelse ved store regnskyll og snø
smelting. Det er et økende problem at 
store nedbørsmengder fører til over
svømmelse av dyrka mark. I tillegg til 
avlingstap fører oversvømmelse av dyrka 
mark til økt avrenning av næringsstoffer 
ut i vassdragene. Mange veianlegg har 
for dårlig vedlikehold av veigrøfter og 
underdimensjonerte dreneringsrør. Det
te fører til oversvømmelse av jorder ved 
store nedbørsmengder. På tilsvarende 
måte har enkelte kraftregulanter for høy 
vannstand i magasinene om våren og 
forsommeren, slik at de ikke kan ta unna 
flomtopper ved snøsmelting og store 
nedbørsmengder. Med prognosene for 
framtidige klimaendringer og økt ned
bør i årene framover er det viktig at grøf
ter, dreneringsrør og vannmagasiner er 
dimensjonert til å ta unna store meng
der vann.

Økonomisk analyse og 
konsekvensanalyse av 
tiltakene
Verken kostnadene eller konsekvensene 
for landbruket er belyst på en helhetlig 
måte i de regionale vannforvaltningspla
nene. Fylkestingene, som skal vedta for
valtningsplan for sine vannområder i 
løpet av septemberoktober 2009, man
gler dermed nødvendig kunnskap om 
kostnadene og effekten av tiltakene som 
ligger i forvaltningsplanene. Dette gir 
grunn til bekymring og strider mot kra
vene i den nye Plan og Bygningsloven, § 
42 Planbeskrivelse og konsekvensut
redning, hvor det står at:

”For regionale planer og kommuneplaner 
med retningslinjer eller rammer for fram-
tidig utbygging og for reguleringsplaner 
som kan få vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en 
særskilt vurdering og beskrivelse – konse-
kvensutredning – av planens virkninger 
for miljø og samfunn.”

Planmyndighetenes 
kompetanse og spesifisering 
av tiltak og virkemidler
Norges Bondelag er kritisk til den detal
jerte spesifiseringen av tiltak og virke
midler innen landbrukssektoren som 
ligger i mange av forvaltningsplanene og 
til fylkestingets kompetanse til å vedta 
tiltak som de selv verken er ansvarlige 
for å finansiere eller å gjennomføre. 

Det er landbruksmyndighetene som 
er ansvarlige for virkemidlene i land
brukssektoren. Landbruksmyndighetene 
har sammen med næringen og forsknings
institusjonene den agronomiske kompe
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tanse som er nødvendig for å finne de 
mest kostnadseffektive tiltakene for å 
 redusere landbrukets bidrag til eutro
fiering. Det blir meningsløst dersom 
fylkes tinget vedtar tiltak for å redusere 
av renningen fra landbruket, som i etter
tid viser seg å være lite effektive, kostbare 
og som i tillegg strider mot sentrale mål 
i landbrukspolitikken. 

Med bakgrunn i dette mener Norges 
Bondelag at forvaltningsplanene bør be
grense seg til å identifisere landbrukets 
påvirkning av vannforekomstene og 
fast sette mål for hvilke verdier disse skal 
reduseres til i løpet av planperioden. Det 
blir da landbruket som sektor sitt ansvar 
å nå målene og den offentlige landbruks
forvaltningen sitt ansvar å ta i bruk de 
virkemidler som er nødvendig, og som 
plikter å rapportere om utført aktivitet 
og oppnådde resultater. 

Det er viktig at forvaltningsplanene 
er fleksible, slik at landbruksmyndighe
tene kan bruk de mest kostnadseffektive 
tiltak for å nå målene, og samtidig balan
sere disse mot de sentrale målene i land

brukspolitikken. Forvaltningsplanene må 
være åpne for anvendelse av nye meto
der, tiltak og ny teknikk som kommer 
gjennom FoU og innovasjon innen land
brukssektoren.  

Prognosene for klimaendringer gir 
varsel om økt nedbør og kraftigere regn
skyll i årene framover. Det er viktig at 
forvaltningsplanene tar høyde for at den 
målbare effekten av miljøtiltakene blir 
redusert som følge av dette.  

Grunneierne har en sentral rolle i 
vannforvaltningen. De eier grunnen der 
grunnvannet og vassdragene renner. De 
eier videre fallrettigheter, fiskerett, jakt
rett og rett til vannuttak for jordvanning 
og drikkevann knyttet til grunneien
dommen. Landbruket er avhengig av 
rent vann og velfungerende økosyste
mer. Innenfor rammen av den nasjonale 
landbrukspolitikken og virkemidlene i 
landbruksforvaltningen, er Norges Bon
delag innstilt på å gjennomføre miljø
tiltak for å nå målet om god miljøtilstand 
i vannforekomstene.


