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Gratis Miljøråd
Oppsummering av hvordan det har gått med prosjektet i 2010 ble gitt på
møtet i Ullensaker 17. desember. Bakgrunnen for at temaet kom opp
igjen var at Romerike landbruksrådgiving trenger retningslinjer for
hvordan prosjektet skal videreføres i 2011.
Fylkesmannen vil ikke lenger sitte med prosjektansvar for Gratis
Miljøråd, og ønsket å overføre dette til vannområdet.
Fylkesmannen ønsker å gjennomføre et lignende prosjekt i
Haldenvassdraget og PURA, og har søkt om midler til dette fra Statens
landbruksforvaltning.
Diskusjonen om på hvilket grunnlag nye deltager til prosjektet skulle
velges ut ble også tatt opp igjen. I diskusjonen kom det opp følgende
momenter som innspill til grunnlag for utvelgelse av brukere:
- viktig å få med nye brukere
- viktig å få med husdyrbrukere
- bør landbrukskontorene ta kontakt direkte med brukere som
erfaringsmessig ikke søker regionalt miljøtilskudd?
Som i 2010 skjer prioriteringen mellom bruker i kommunen, men i 2011
åpnes det for at brukere fra hele vannområdet kan melde sin interesse.
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Innspill fra vannområdene til innlegg på Bioforsk-konferansen
9. februar 2010, ”Hvor trykker skoen hos oss?”:
- arbeidet med vanndirektivet har ikke medført tilgang på ekstra
ressurser til kommunene
- for å kunne informere målrettet og i tilstrekkelig grad er det
nødvendig med økt ressurstilgang
- er informasjonen om ordningene innenfor regionalt
miljøprogram og forskrift om regionale miljøkrav i Leira god
nok?
- avgrensing av nedslagsfelt og vannområde er tungt tilgjengelig
for den enkelte bruker. Mulig å avgrense dette i Gårdskart?
- brudd på regionale miljøkrav vises først påfølgende vår nødvendig med ekstra kontroll i april for å avdekke evt. brudd
- dersom det påvises brudd oppfattes det som vanskelig å følge
opp med pålegg/sanksjoner

OPPFØLGING ANSVAR

-

-

-

-

leiejord: hvem har ansvaret for å følge opp vedlikehold av
hydrotekniske anlegg?
utbedring av hydrotekniske anlegg er kostbart, nødvendig med
mer praktisk forskning for å få fram billigere og godt
fungerende løsninger
redusert lønnsomhet i landbruket gjør at planlagte
utbedringer/investeringer i hydrotekniske anlegg utsettes
stort etterslep i systematisk grøfting
ønske om mer reelle tall for kostnader til utbedring av
hydrotekniske anlegg (for hele eller deler av vannområdet,
gjennomsnittlig kostnad pr. dekar?)
Romerike landbruksrådgiving har ikke kapasitet til å
kostnadsberegne evt. utbedring av hydrotekniske anlegg i
forbindelse med Gratis Miljøråd på enkeltbruk
tiltaksanalysen for Leira gir ikke reelle verdier for kostnader til
utbedring av hydrotekniske anlegg, men de anslagsvise tallene
fra rapporten brukes som grunnlag for innspill til for eksempel
jordbruksforhandlingene
ønskelig å kartlegge eksisterende senkningsanlegg for å kunne
beregne/anslå risiko for kollaps – hvem gjør dette, midler?
hvor stor andel av stofftransporten i Leira skyldes naturlig
erosjon? (tvil om eksisterende anslag er riktig/stort nok)
nødvendig med økning av SMIL-potten
nødvendig med en forenkling av RMP, elektronisk søknad?
virkemidlene er kompliserte og mangler til dels kobling til
praktiske løsninger
viktig med forutsigbarhet i ordningene, unngå kortvarige
endringer
nødvendig med en oppdaterting av erosjonsrisikokartene da
behandling av søknadene i stor grad baseres på disse
viktig med tilstrekkelig lagerkapasitet for husdyrgjødsel for å
unngå spredning om høsten – midler?
viktig å dokumentere landbrukets miljøinnsats

Referat fra møte i RMP arbeidsgruppe:
- ved uoverensstemmelse mellom kart og søknad er det viktig å
presisere at det er kartet som gjelder
- endelig satser RMP etter søknad 1. oktober 2010 er justert flatt
opp med 5 %
- forskrift om tilskudd til regionalt miljøprogram sendes på lett
høring våren 2011
- regionalt miljøprogram rulleres 2012
- viktig at dråg tegnes inn på miljøplankartet
- viktig med god informasjon i rett tid
- hvor bred sone skal settes igjen rundt dråg – minimum 6 meter?
- innspill til Skog og landskap i forbindelse med ny versjon av
Gårdskart: ønske om inntegning av nedslagsfelt/vannområder
Annet: informasjon om kurs fra SEVU ”Drenering av landbruksareal”.
Kurset består av to samlinger 22.-24. mars og 24. – 26. mai 2011 og
avsluttes med en innleveringsoppgave og en test. Kurset koster kr.
11 200 og påmelding skjer via hjemmesidene til SEVU.
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Årsrapportering:
For å få til sammenlignbare tall er det ønskelig å standardisere
tilbakemeldingen fra den enkelte kommune. Forslaget til standard er
som følger
For alle tiltak: viktig å fordele sum tiltak på vassdragene Leira og
Nitelva (så langt det er mulig å hente ut tall kun fra Nitelva)
RMP:
Miljøtilskudd forurensning: alle tall fra sum RMP innenfor Leira og
Nitelva
Det vil si:
- antall dekar i stubb, fordelt på erosjonsrisikoklasser
- antall dekar eng siste høsteår
- antall dekar direktesådd høstkorn
- antall dekar lett høstharving
- antall dekar lett høstharving til høstkorn
- antall dekar fangvekst
- antall dekar gras på erosjonsutsatte og flomutsatte arealer
- antall lengdemeter grasdekte vannveier
- antall lengdemeter grasdekte buffersoner (fordelt på 6 og 12
meters bredde)
- ugrasharving antall dekar
Hvis noen kommuner har oversikt over antall kr. som er fordelt på de
ulike tiltakene innenfor Leira/Nitelva kan dette også rapporteres (evt.
tall fra Fylkesmannen).
SMIL:
Prøv å rapporter på vassdrag – hvis mulig. Gjør ellers oppmerksom på
at rapporten gjelder hele kommunen.
- antall søknader innvilget innen tema forurensning - spesifisert
på type tiltak og kroner
BU-saker:
Eventuelle innvilgede søknader om BU-tilskudd for utvidet kapasitet
gjødsellager.
Annet:
- antall besøk Gratis Miljøråd
- antall miljøplanmøter/informasjonsmøter

Fetsund 9. februar 2011
Ann-Kathrine Kristensen

