
 

 
 

 
 

Fagdag – landbrukets oppfølging av vannforskriften og 

tilskuddsordninger 
 
Leknes, Kommunestyresalen Vestvågøy kommune 
Torsdag 5. november 2015 kl 10:30-13:45 
 
Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med Vestvågøy kommune og Norsk 
Landbruksrådgivning Lofoten inviterer til fagdag om miljøtilskudd og vannforskrift. 
 
 
Program for dagen 

10:30 – 10:40 Velkommen og bakgrunn for dagen 
John Kosmo, seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland 

10:40 – 11:00 Vannforskriften hva har den å si for fokus på vannmiljø og 
miljøtiltak i landbruket?  
 
Hvorfor er Farstadvassdraget og Lilandsvassdraget prioritert? 
 
Lars Sæter, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland 

11:00 – 11:15 SMIL-ordningen – aktuelle tiltak rettet mot Vannforskriften 
 
Ivar Johansen, jordbruksfaglig ansvarlig, Vestvågøy kommune 

11:15 - 11:30 Om miljøtilskudd – ordninger rettet mot Vannforskriften 
 
Arne Farup, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland 

11:30 – 12:15 Lunsj 

12:15 – 13:15  Vannforskriften setter nytt fokus på miljøarbeidet i 
landbruket.  Hvordan sikrer vi løsninger som kombinerer 
hensynet til miljø og økonomi    

 Gjødsling 
 Agronomi 
 Ugjødslet randsone 
 Vegetasjonssoner 
 Rensedammer 

 
Are Johansen, rådgiver Norsk Landbruksrådgivning Lofoten 

13:15 – 13:45 Diskusjon – oppsummering 
v/Åsa Hellem, rådgiver Fylkesmannen i Nordland 

 
 
Deltakelse og lunsj dekkes av Fylkesmannen i Nordland 
 

Påmelding av hensyn til matbestilling:  
Vestvågøy kommune v/Ivar Johansen, innen onsdag 28. oktober  
Telefon 76 05 60 63  ivar.johansen@vestvagoy.kommune.no 
 

http://www.vestvagoy.kommune.no/
mailto:ivar.johansen@vestvagoy.kommune.no


 

 
 

 
 
 
 
 
Bakgrunn for fagdagen: 
Som et ledd i landbrukets oppfølging av Vannforskriften finnes det tilskuddsordninger 
som skal stimulere gårdbrukere til å gjennomføre tiltak som skal bedre vannkvaliteten 
i deres områder.  
 
I 2015 ble det prioritert vassdrag i kommunene Vestvågøy og Sømna og etablert nye 
miljøtilskuddsordninger som bare gjelder for disse vassdragene. I Vestvågøy ble 
vannforekomster innenfor Farstadvassdraget og Lilandsvassdraget prioritert. Det kan 
være aktuelt å utvide antall prioriterte områder for 2016. 
 
Målet med fagdagen er å sette fokus på miljøarbeidet i landbruket, hvordan kan 
landbruket bidra til å bedre vannkvaliteteten i vannområdene og hvilke 
tilskuddsordninger kan stimulere til økt innsats på området. 
 
Det er viktig for forvaltningen å komme i dialog med gårdbrukere for å kunne utvikle 
og målrette arbeidet og tilskuddsordningene knyttet til vannforskriften. 
 
Vi ønsker alle gårdbrukere og alle interesserte velkommen til fagdagen. 
 
 
 
 
 

http://www.vestvagoy.kommune.no/

