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Hans Flaen

Innhold
Ansvar/Frist
Velkommen og presentasjon
Ny prosjektleder, Svein Hetland, introduserte seg for de øvrige
medlemmene av gruppen, og gruppemedlemmene presenterte seg.
”Utarbeidelse av handlingsplan for utredning av
hydrotekniske anlegg i jordbruket”
Dette var et punkt i årsmeldinga for Leira / Nitelva for 2011.
Punktet kom inn via rapporten til Bioforsk ”Tiltak mot
jordforurensing i deler av Leiras nedbørfelt” (rapport nr. 76,
2009). Denne rapporten dannet et godt grunnlag, men inneholdt en
del feil mhp. geografi. Den er muligens også delvis utdatert
ettersom det arbeides mye med utbedringer av hydrotekniske
anlegg.
Tidligere anslag tilsier at det vil koste 50 – 100 kr / mål / år å
utbedre de hydrotekniske anleggene.
Det mest hensiktsmessige kan være at det utarbeides et anslag for
kostnader forbundet med tiltakene og at dette spilles inn til
Fylkesmannen som argument for å øke SMIL-potten. Eventuelt
kan man søke om midler som er ”øremerket” oppgradering av
hydrotekniske anlegg i vårt planeringsområde. Svein hører med
Prosjektleder
Morsa hvordan de organiserte det, og gir tilbakemelding til
landbruksgruppen.
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Innhold
Klargjøring av miljømål 2015 og status i dag
Det eksisterer en oppfatning av at mange av miljøtiltakene som
gjennomføres i jordbruket har liten betydning sammenliknet med
den naturlige erosjonen.
For å kunne vise til effekt av miljøtiltakene i jordbruket og videre
kunne motivere bøndene i tiltaksområdet til å gjennomføre tiltak
er det nødvendig med en klargjøring av miljømål 2015 og status
på hvor vi er i dag. Dette gjelder innenfor alle jordbrukstiltakene
(regionale miljøtiltak, oppgradering av hydrotekniske anlegg,
osv.). Prosjektgruppa sammen med prosjektleder jobber med å
klargjøre dette.
Gratis miljøråd
Romerike Landbruksrådgivning presenterte prosjektplan for
”Miljøråd i Leira og Nitelva 2012.”
3 bondelagsrepresentanter var til stede.
Vannområde Leira – Nitelva ved landbruksgruppa er med i
styringsgruppa for Gratis Miljøråd. Prosjektet drives av Romerike
Landbruksrådgivning som rapporterer til landbruksgruppa.
Prosjektet med Gratis Miljøråd har fått bevilget penger både fra
vannområdet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus
(informasjonsmidler). Besøk fra RL fører ofte til en søknad om
SMIL-midler. Hver enkelt kommune markedsfører tilbudet om
Gratis Miljøråd i sin egen kommune. Det foreslås å knytte Gratis
Miljøråd opp mot andre prosjekter da dette vil kunne skape større
interesse for besøk.
Det er midler til 30 gårdsbesøk i 2012. 4 er allerede gjennomført
eller i ferd med å bli gjennomført. 26 besøk kan gjennomføres til
høsten. Det er gjort gode erfaringer med å ha Gratis Miljøråd som
tema på bondelagsmøte i 2009 – 2010. Dette førte til økt fokus og
det var mange som meldte sin interesse. Dessverre var det ikke
midler til alle som var interesserte den gangen.

Ansvar/Frist
Prosjektgruppa og
prosjektleder /
15.09.12.

Romerike
Landbruksrådgivning
og Landbruksgruppa

Mange ønsker å steinsette utsatte områder i nærheten av jorder for
å unngå erosjon på jordene. Dette er søknadspliktig (søknad
sendes til kommunene og behandles av NVE).
Det er lagt opp til 3 markvandringer i 2012-budsjettet. Den ene
markvandringen skulle ta for seg husdyrgjødsel- /
talleproblematikken. Det var egentlig planlagt at denne skulle
være gjennomført i Nannestad denne våren, men den ble utsatt i
påvente av ny forskrift om Gjødselvarer m.v. av organisk opphav.
Det legges opp til at denne vil gjennomføres i Nannestad i
oktober.
I tillegg legges det opp til at det gjennomføres to markvandringer i
høst med tema kantsoner, en i Fet/Skedsmo og en i
Gjerdrum/Ullensaker. Det vil være bra å få med personer som kan
belyse forskjellige temaer. For eksempel kan man invitere
foredragsholdere fra kantsonedagen. Vi har som mål å få til dette
rundt 2. uka i august.

Marit Sand
Ida Marie, AnnKathrine, Hans
Petter
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Innhold
Kantsonebrosjyre
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Øsfold har
finansiert utarbeidelse av en kantsonebrosjyre. Brosjyren forklarer
grovt om fordelene ved kantsoner, men mangler kanskje noe
praktisk informasjon om hvordan bonden bør gå frem for å oppnå
tilfredsstillende kantsoner. Ann-Kathrine vil undersøke hvordan
kommunene får tak i kantsonebrosjyrer.
Fylkesmannen i Østfold vil lage en tilsvarende brosjyre om
regelverk. Denne er først og fremst til bruk i forvaltningen.
Haldenvassdraget har fått i oppdrag å ”koordinere” en mulig
avklaring av regelverket i og rundt kantsonene (om det må
omdisponeres etter jordloven dersom kantsonene skal utvides inn
på dyrka jord osv.).
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SMIL
Ved utarbeidelse av SMIL-søknader fra Romerike
Landbruksrådgivning:
- Er det mulig med en felles mal for kostnadsoverslag
(detaljering, felles sats for egeninnsats, osv)
- Søker må opplyses om nødvendigheten av å avklare
eventuelle tiltak med kommunen / andre innstanser (NVE,
Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen).
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Neste møte
11. september 09:30 – 14:00, Møterom Kongsrud, 4. etg.,
Skedsmo Rådhus
Svein R. Hetland (ref.)

Ansvar/Frist

Ann-Kathrine

Landbruksgruppa

Ann-Kathrine kaller
inn

