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Innhold
Velkommen og dagsorden
Ingen kommentarer
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Presentasjon av ”Miljøråd for gårdsbruk i Leira og Nitelva
2012” av Marit Berger ved Romerike Landbruksrådgivning
Interesse for noe i Gjerdrum.
En utfordring med grupperådgivninga har vært å få på plass
grupper. Dette har vært landbrukskontorene sin oppgave. RL har
informert om det, men ikke noe mer. Bondelagene kan være
behjelpelige med å få på plass grupper.
Markvandringa i Gjerdrum i høst var bra. Er bra å dra inn flere
ressurspersoner.
Temadadg i Lørenskog rettet mot hestefolket. Skal ha et
tilsvarende i Sørkedalen til våren.
Miljøplankurs, har gjennomført 4 kurs. 1 i Ullensaker og 3 i
området til Regionkontor Landbruk. 3 timer ++ med undervisning
og litt egenaktivitet innimellom. Gode tilbakemeldinger. I starten
da de gjennomførte kursene hadde de problemer med å få folk
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med på egenjobbing, mens på de siste kursene var det problemer å
få folk til å slutte å jobbe.
I Nittedal sliter de mye med høy grunnvannstand. Kan det gjøres
noe med reguleringen av selve vassdraget? Kanalisering?
Landbrukskontoret med flere kan følge opp dette.
Bør starte med å renske grøfter. Dette er uproblematisk.
Kanalisering derimot er søknadspliktig.
Øvre del av Leiravassdraget har mye erosjon fra bekker.
Smil-midler bør gå til småinvesteringer, mens store investeringer
bør gå gjennom Innovasjon Norge.
Spørsmål om miljøråd skal gjennomføres individuelt eller i
grupper.
Sette krav om miljøplan for å få utbetalt produksjonstilskudd.
Nytt prosjekt må være knytta til RMP-utprøvinga mhp. individuell
rådgivning.
Forslag om at man må ha gjennomført miljøplankurs for å kunne
søke om grøftetilskudd.
Buffersoner. Hvis man ikke har husdyr, er det vanskelig å holde
buffersonene i hevd. Grasdekte vannveier.
Bondelagene ønsker å gjøre noe med å få på plass grupper. Det må
komme en bestilling til bondelagene.
Individuelle miljøråd bør ligge der som et tilbud til spesielt
interesserte.
Linke gruppene til pilotprosjektet som planlegges gjennomført.
Etablere en arbeidsgruppe som utarbeider hvordan dette skal
gjøres. Gruppa bør bestå av fylkesmannen, kommunerepresentanter, prosjektleder, RL osv.
16. januar skal bondelagene på øvre ha regionsamling. Dette
kunne vært et tema på dette møtet. Akershus bondelag organiserer
dette..
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Markvandringer – Bekkevegetasjon og kantvegetasjon.
Husdyrgjødsel. Slangesystemer for spredning – satelittlagre.
Presentasjon av siste nytt fra RMP
RMP har blitt revidert, og de siste endringene ble presentert og
diskutert. Blant annet legges det opp til at man skal gjennomføre
et forsøksprosjekt med miljøavtaler i vannområder i Vannregion
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Glomma.
Tiltaksanalysen
Beregningene for jordbruket må beregnes på nyere tall fordi det er
ny klimasituasjon.
Øke SMIL-potten. Dette er tiltak som garantert har en effekt.
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Miljøvennlig husdyrgjødselspredning. Hedmark RMP har diverse
tilskudd for mer miljøvennlig husdyrgjødselspredning.
Oppdatering av erosjonskartene. Den digitale kartsøknaden for
RMP.
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Referat fra forrige møte 12. september
Ingen kommentarer
6
Handlingsprogram og årsrapportering for 2013
Årsrapportering for 2012 og handlingsprogram for 2013 ble
presentert.
7
Aktivitetsplan og prosjekter for 2013
Forslag til aktivitetsplan og prosjekter for 2013 ble presentert.
Blant temaer som kommer opp er:
Ras, naturlig erosjon. Hva er naturlig og hva er menneskeskapt.
Hvor er vi og hvor skal vi? Er målene realistiske? Hva kan vi
gjøre med disse problemstillingene?
Se mer på kantsoner.
8
Ny representant i prosjektgruppen
Ida Marie Gjersem blir ny representant.
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Videreføring av prosjektet ”Miljøråd for gårdsbruk i Leira og
Nitelva”
Mange gode erfaringer.
Kan man få noe målbart ut av det?
Mange kommuner har opplevd økt antall SMIL-søknader
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Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.
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Neste møte
Svein kaller inn til neste møte. Slutten av januar, starten av
februar.
Svein R. Hetland (ref.)

Svein

