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Hensikten med møtet var å gjennomgå aktuell bruk av skjønnsmidler fra fylkesmannenkr. 350.000,-.
I søknaden er det landbrukstiltak, samt miljøgifter og overvåking som er ført som formål, jfr.
søknad datert 23.5.08.
Herunder:
• Kartlegging av status for P-AL (plantetigjengelig fosfor) i dyrka jord
• Oppfølging av miljøplan i jordbruket
• Kartlegging av kilder til tilførsler av miljøgifter
• Revidering av overvåkingsprogrammet på basis av nytt nasjonalt økologisk
klassifiseringssystem.
Følgende landbrukstema ble foreslått som aktuelle for nærmere utredning:
1. Gratis miljørådgiving- noe tilsvarende gratis førsteråd om økologisk landbruk.
Etablering av slik miljørådgiving kan tenkes og kobles mot miljøplan. Bioforsk
rapport om tilstand hydrotekniske anlegg bør benyttes i miljøplanen. Forsøksringen
(nå ”Landbruksrådgivingen”) kan tenkes å bli kontaktet for et slikt oppdrag.
2. Prosjekt for å sammenligne samsvar/avvik mellom planlagt avlingsmengde i
gjødslingsplan og faktisk avling. Tallene må baseres på statistikk over et visst tidsrom
og antall bruk/brukere slik at resultatet blir representativt.
3. Utprøving av delt gjødsling/behovsprøving av delgjødsla etter analyser i
vekstsesongen. Bladgjødsling vs. tradisjonell gjødsling via jorda for å redusere
overdosering.
4. Totaleffekt av jorderosjon ved høstkorndyrking.
5. Prosjekt med sikte på å bygge opp lagerkapasiteten på husdyrgjødsel til 12 mnd.
kapasitet på alle husdyrbruk. (ikke nødvendigvis utredningsmidler).
Til pkt. 1 undersøker Tone nærmere hos fylkesmannen og tilbakemelder. Bruk av
miljøplan er allerede diskutert i forbindelse med RMP-programmet.
Ivar jobber videre med øvrige punkter.

Etter møtet:
Etter nærmere samtaler med ”Stabbetorp” i Romerike Landbruksrådgiving, ser det ut til at
fosfortildeling vanskelig kan skje via bladet, men må skje via jord. Videre skal det være
rimelig godt samsvar mellom tildelt fosfor(P) ved de nye gjødslingsnormene og P bortført i
avling, når avlingsprognosen i planen stemmer og P-AL tallet er i tråd med anbefalingen.
Dette siste holder ofte ikke stikk ved husdyrgjødsling der spredearealkravet er satt lavt og
P-AL tallene på husdyrbrukene ofte er svært høye. Jfr. pkt. 5 der lagerkapasitetsøkning bør
resultere i spredning i vekstsesong og på større arealer- f.eks de økologiske kornarealene.
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