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Til stede:

Svein Hetland, Prosjektleder
Ann-Kathrine Kristensen, Fet
Marit Sand, Nannestad
Ida Marie Gjersem, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Oslo
Hans Petter Langbakk, Ullensaker, Gjerdrum
Heidi Engelhardt-Bergsjø, FMOA
Romerike Landbruksrådgivning: Marit Berger
Bondelagsrep: Hans Flaen
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Torunn Hoel, Sørum
Innhold
Velkommen og presentasjon
Tilbakemelding om at sted for møtet må presiseres og at det må
stå Skedsmo kommune rådhus og ikke Skedsmo rådhus dersom
det skal være i Skedsmo. Dette for å unngå misforståelser i
google-maps.
Gjennomgang av referat fra forrige møte 8. juni 2012

Ansvar/Frist

Markvandringer, kort oppsummering av gjennomførte
markvandringer og status for planlagte
Forrige markvandring var på Gjerdrum. Erosjon fra kantoser var
tema. Ca 40 oppmøtte. Det var god respons og mange ble værende
lenge for å diskutere. NVE var til stede. Det ble nevnt at
steinsetting av bekkeløp er et effektivt tiltak mot erosjon, men at
vannressursloven m.m. gjorde at det var ingen selvfølge at man
fikk steinsette. Det må søkes om steinsetting. Det ble også snakket
om problemene ved steinsetting, og hvorfor dette kunne være en
god løsning for den enkelte bonden, men ikke nødvendigvis en
god løsning for andre bønder eller vassdraget som en helhet.
Det blir en markvandring til i høst, men dato er ikke satt. Hører fra Kari Engmark /
Kari Engmark (prosjektleder miljø og landskap ved Regionkontor 30.09.12
Landbruk) angående dette.
Gratis miljøråd
Status: Regionkontor landbruk er aktive med å melde inn brukere.

Sak

Innhold
Det er rikelig med besøk igjen. 17 ledige plasser.
Kan gå ut og annonsere at det fortsatt er mulig.
I Leiravassdraget har det vært ønske om besøk etter at det kom
miljøkrav fordi bøndene trenger å finne ut av om kravene gjelder
dem og hvor de eventuelt må gjøre endringer.
Temamøter:
Det var planlagt flere temamøter i høst, blant annet for å se på
problematikken rundt lagring av husdyrgjødsel og hestemøkk.
Dette har ikke blitt prioritert fordi man ønsket å vente med
gjennomføring inntil ny gjødselforskrift var på plass.
Det satses på å gjennomføre ett møte i Nannestad for å ta for seg
problematikken rundt lagring av husdyrgjødsel/talle. Møtet må
avholdes etter klokken 19 på kvelden for å få med husdyrbøndene.
Marit Sand tar dette opp med Marit Berger for å finne en dato.
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Ansvar/Frist

Marit Sand og Marit
Berger / 30.09.12

I Ullensaker/Gjerdrum var det planlagt et møte om lagring/bruk av Hans Petter
hestemøkk høsten 2012. Dette møtet blir antagelig avlyst, Hans
Langbakk
Petter Langbakk undersøker og gir tilbakemelding på dette. Det
kan være aktuelt å erstatte dette møtet med et temamøte om
hestemøkk i kommune hos Regionkontor Landbruk, men kun
dersom møtet holdes innenfor Leiras/Nitelvas nedbørfelt.
Rullering av tiltaksstrategier for bruk av SMIL/NMSK
Marit Sand fornyer SMIL hvert år, og har til en hver tid en plan
for de neste 4 årene.
De øvrige kommunene rullerer tiltaksstrategier for bruk av SMIL
hvert 4 år.
Regionkontor Landbruk har i høringsutkast til ny tiltaksstrategi
inne forslag om å toppe SMIL-midlenes 70% med egne
kommunale fond for å få fullfinansiert tiltak som har god effekt på
viktige vassdrag og bekkedrag, men ingen direkte gunstig effekt
for bonden, som for eksempel fangdammer.
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Bondelaget i Sørum ønsker ikke at SMIL-midler skal brukes på
fangdammer fordi disse er så kostnadskrevene og tar en
uforholdsmessig stor del av SMIL-potten i forhold til andre tiltak.
Rullering av RMP, høringsuttalelse fra VO Leira - Nitelva
Det diskuteres hvordan rulleringen av RMP skal behandles i
vannområdet, og man kommer frem til at det er hensiktsmessig at
landbruksgruppa og prosjektgruppa spiller inn hver sine innspill til
styringsgruppa som tar den endelige beslutningen.
Under følger et kort sammendrag av konklusjonene til
landbruksgruppa. Et mer utfyllende sammendrag med argumenter
bak konklusjonene vil bli utarbeidet i et eget dokument som vil bli
oversendt prosjektgruppa.
Utspillene gjelder i hovedsak forslag til nye miljøkrav (side 69 i

Svein / 17.09.12

Sak

Innhold
høringsdokumentet). Punktene 1 til 4 referer til de
korresponderende punktene i høringsdokumentet

1. Landbruksgruppen går inn for å stryke den teksten som står
med rød skrift.
2. Landbruksgruppen går inn for å la denne setningen stå som den
gjør.
3. Landbruksgruppen går inn for å stryke teksten som står med
rødt og beholde teksten i svart.
4. Landbruksgruppen foreslår å erstatte punkt 4 med punkt 5 fra
”Forslag til miljøkrav PURA” (side 68 i høringsdokumentet).
7
Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål, VO Leira –
Nitelva og Vannregion Glomma
Landbruksgruppa hadde ingen innspill til Vesentlige spørsmål, og
mener dette er en sak for prosjektgruppen.
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Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.
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Neste møte
Svein kaller inn til neste møte ved behov.
Svein R. Hetland (ref.)

Ansvar/Frist

Svein

