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Gratis Miljøråd (GMR)– prosjektplan 2012
Utkast til prosjektplan vedlagt referatet.
Marit Berger gjennomgikk planen. I planen er det tatt høyde for
økt aktivitet grunnet økt bemanning på regionkontor landbruk.
Det er lagt opp til 30 enkeltbesøk, 11 stk som er finansiert med
midler fra 2011 og 19 nye. I tillegg er det planlagt
markvandringer, miljøplankurs og grupperådgiving.
Markvandring:
Dato: 17. april 2012
Sted: Nannestad
Tema: lagring av talle og utesilo
I tillegg bør det gjennomføres to markvandringer til.
Miljøplankurs:
Gjennomføres som planlagt.
Ullensaker/Gjerdrum: 12. april
Regionkontor landbruk: ønske om to kurs for å spre
arrangementene geografisk. To arrangementer innenfor gjeldende
budsjett krever at Regionkontoret tar en større del av
forberedelsene (sende ut invitasjoner, kopiere kart osv).
Aktuelle datoer er 16. februar og 1. mars.
Temamøter:
Enighet om å arrangere temamøter for hele vannområdet med
følgende tema:
1) Skred/skredfare og oppfylling
Arrangør: Regionkontor landbruk (evt. tilsvarende temakveld i
Sørum)
Tid: høst 2012
2) Jordarbeiding/jordpakking
Arrangør: Regionkontor landbruk
Tid: vår 2012
3) Hest (med spesiell vekt på gjødselhåndtering, beitebruk,
ridestier)
Arrangør: Ullensaker/Gjerdrum
Tid: høst 2012

OPPFØLGING ANSVAR

Sted: gjerne på en eiendom med hest
Utkast til prosjektplan GMR tas opp til behandling på neste møte i
styringsgruppa Leira/Nitelva. Vannområdet søker Fylkesmannens
landbruksavdeling om infomidler (søknadsfrist 1. april), der også
kostnadene ved å arrangere tre temamøter tas med (estimert til
kr 30 000)
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Innspill til aktivitetsplan 2012
• Innspill til rullering av regionalt miljøprogram
(Fylkesmannen)
• Rullering av tiltaksstrategier for bruk av SMIL-midler
(kommunene)
• Gratis Miljøråd
• Temamøter, se over
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Vesentlige spørsmål – Nitelva
Vesentlige spørsmål skal sendes på høring innen 1. juli 2012.
Akershus fylkeskommune er bedt om å utarbeide mal for
rapporteringen, frist 1. februar. Pr. 26. januar var oppsummering
av karakteriseringen, som danner grunnlag for innspill til
vesentlige spørsmål, heller ikke sendt ut til kommunene med
unntak av Nittedal (sendt Fet 30. januar).
Fetsund 13. februar 2012

Ann-Kathrine Kristensen

Ida,
AnnKathrine

