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Vannområde Leira – Nitelva, Landbruksgruppa
Referat fra møte 10.02.14
Til stede:

Ann-Kathrine Kristensen, Fet (leder)
Ida Gjersem, Regionkontor landbruk
Marit Sand, Nannestad
Nina Lynnebakken, Nannestad
Hans Petter Langbakk, Ullensaker og Gjerdrum
Mina Lisa Schou, Ullensaker og Gjerdrum
Torunn Hoel, Sørum
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen
Einar Korvald, Akershus Bondelag
Sigrid Louise Bjørnstad, fungerende prosjektleder (referent)

Sak
Innhold
Ansvar/frist
01/14 Velkommen og godkjenning av saksliste
Saksliste godkjent.
Det ble gitt informasjon om at Tone Aasberg har sagt opp sin stilling som
prosjektleder, og at prosessen for nyansettelse settes i gang.
02/14 Romerike landbruksrådgivning i landbruksgruppa
Romerike landbruksrådgivning (RL) brukes som konsulent i ulike prosjekter i
Vannområde Leira-Nitelva. De skal ikke være fast medlem i landbruksgruppa,
men trekkes inn som rådgiver i konkrete faglige spørsmål og ved presentasjoner
av gjennomførte prosjekter.
Kommunenes tilskudd til RL sikrer at kommunene løpende kan få faglige
avklaringer pr. telefon. Dette har ingen betydning for tilsagn om eventuelle
prosjekter i regi av Vannområde Leira-Nitelva.
03/14 Referat fra forrige møte 08.10.13
Ingen merknader til referatet.
04/14 Prosjekt «Gratis miljøråd» 2014
Vannområde fikk tilsagn om kr. 360.000,- til vannmiljørådgivning i 2013 og
2014. Ingen midler benyttet i 2013, men alle midler er tillatt overført til 2014.
Det sendes forespørsel til Romerike Landbruksrådgivning, Utmarksavdelingen
Akershus og Østfold, samt Bioforsk. I prosjektet skal inngå både grupperådgivning og rådgivning på den enkelte gård, i tråd med tilsagnet fra
Fylkesmannen. Ann-Kathrine og Ida utarbeider forespørselen som sendes av
Sigrid Louise. Det settes av midler til at Akershus bondelag/lokale bondelag
kan være en motivator/pådriver.

Ann-Kathrine
og Ida, Sigrid
Louise/ så snart
som mulig

Det må avklares om man ønsker å gjennomføre prosjektet mer konsentrert/
koordinert innenfor ett eller flere vannforekomster og i så fall hvilke
vannforekomster som skal prioriteres i 2014. Alle vurderer dette og kommer
med innspill til Sigrid Louise innen 10.03.14.

Alle/10.03.14

05/14 Foreløpig tiltaksanalyse og tiltakstabell
Foreløpig tiltaksanalyse og tiltakstabellen oversendt Østfold fylkeskommune
(ØFK) 03.02.14. Disse dokumentene skal nå behandles i samtlige faggrupper,
prosjekt-gruppa og styringsgruppa før en «endelig» tiltaksanalyse sendes ØFK
Tiltaksanalysen mangler en del data, bl.a. for bakgrunnsavrenning og
avlastningsbehov. Det er antatt utsatt miljømål for leirelvene, hvor man sliter
med å fastsette god økologisk tilstand for fosforinnholdet, og hvor heller ikke
biologisk(e) indikator(er) er klar for alle vannforekomster.
Det er i alt 26 vannforekomster i vannområdet som har stor eller middels
påvirkning av landbruket. For alle disse er det foreslått tilpasset tiltakspakke,
dvs. det må vurderes nærmere hvilke «tiltaksblanding» som vil være riktig for
hver vannforekomst/gårdsbruk.

06/14

07/14

08/14

09/14

Det var grovt sett ingen innvendinger knyttet til utfyllingen av tiltakstabellen,
selv om det var en viss uenighet om tiltakene var utløst av vannforskriften eller
ikke. Det var også litt uklart om man skulle nevne alle forskrifter som regulerer
jordbruket, samt om forskrifter som gir grunnlag for økonomiske tilskuddsmidler, var juridiske eller økonomiske virkemidler. Man endte opp med en
enighet om at for landbrukstiltakene blir tabellen slik den nå er med noen
mindre tilføyelser/rettinger.
Eventuelle innspill til tiltaksanalysen må sendes Sigrid Louise med kopi til
Ann-Kathrine innen 10.03.14.
Årsmelding 2013. Aktivitetsplan og budsjett 2014
Forslag til årsmelding og regnskap 2013 og aktivitetsplan og budsjett 2014 er
behandlet i styringsgruppe og var sendt ut på forhånd. Dokumentene ble tatt til
orientering. Det må søkes midler Klima- og miljøprogrammet innen 15.02.14
Søknader til klima- og miljøprogrammet 2014
Det søkes midler gjennom klima- og miljøprogrammet innen 15.02.14 til
følgende prosjekter:
 «Gratis miljøråd» i Nitelva, kr. 200.000,- (jfr. aktivitetsplan 2014)
 Informasjonsmøte(r)/markvandringer for inspirasjon/motivasjon (Hva er
blitt gjort? Hva har vi oppnådd? Hvordan kommer vi videre?)
 Prosjekt for å kartfeste hvor det bør være vegetasjonssoner og grasdekte
dråg (i en eller to vannforekomster?)
Kommunene/RKL kan også søke «egne» midler til markvandringer,
miljøplankurs, etc.
Eventuelt
 Det er behov for midler til rehabilitering av hydrotekniske anlegg, jfr.
rapportene fra Bioforsk fra 2009. Rammene for SMIL fører til at bøndene
ikke en gang søker. Hvor skal vi adressere dette?
 Ønske om en forenkling av miljøplan (kun ett trinn)
 «Miljøavtale»-konseptet er ikke avklart.
 Hva betyr «forenklingssignalet» fra LMD?
 Det er behov for avklaring av hva slags tiltak som ikke er «aksepterte»
miljøtiltak, selv om det kan redusere tilførsler av partikler, fosfor, mm til
vassdraget. Dette kan dreie seg om oppfylling av raviner, steinsetting av
elvebredd, ol. Tilførsler av eksterne masser bør uansett unngås.
 Det skal være seminar om regional masseforvaltning i regi av Akershus
fylkeskommune den 25.02.14.
Neste møte: Ikke fastsatt.

Alle/10.03.14

Sigrid Louise i
samråd med
Ann-Kathrine /
15.02.14

Løpenr: 9613/2014 Side 2 av 2

