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Sekretariat Skedsmo kommune
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Referat fra møte i temagruppe landbruk den 17.10.16
Til stede:
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune (gruppeleder)
Einar Korvald, Akershus bondelag
Ida Marie Gjersem, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Oslo og Skedsmo kommuner
Nina Lynnebakken, Nannestad kommune
Line Gustavsen, prosjektleder vannområde Leira-Nitelva
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Forfall:
Hans Petter Langbakk, Ullensaker og Gjerdrum kommuner
Torunn Hoel, Sørum kommune

Kopi av innkalling og referat sendes:
Jens Olerud v/Gran og Lunner kommuner

Sak

Innhold

11/16 Dagsorden
-

12/16

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med en presisering på
sak 13/16. Punktet «Referat fra møtet 16.09.2015» strykes da det ikke
var noe møte eller referat fra den dagen.
Rutiner – hvordan skal vi ha det?
a) Utsendelse av innkalling og referat
b) Referatskriving og møteleder
c) Fastsettelse av møtedatoer
d) Skal møtested gå på rundgang?
Vedtak:
a) Innkalling sendes ut med aktuelle sakspapirer senest en uke før
møtet. Forslag til referat sendes ut til alle i gruppa for
gjennomgang, og det settes en frist på to uker for å komme med
endringer/tilføyinger. Referatet anses så som godkjent og sendes
ut til gruppa og publiseres på elveliv.no
b) Prosjektleder skriver referat fra møtene, mens gruppelederen
styrer møtene.
c) Fire møtedatoer fastsettes ved starten av året. Ved behov for
færre/flere møter justeres dette utover året. Alle sender en liste
over datoer som bør unngås.
d) Møtene avholdes i Skedsmo kommune, men ved befaringer i den
kommunen som er mest praktisk.

Ansvar/Frist
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13/16

Gjennomgang av referater
a) Referat fra 23.08.2016
Sak 3/16: Anja jobber med notatet om «Roller og oppgaver i
vannforskriftsarbeidet».
Sak 5/16: Line hadde møte med VO Øyeren og VO Hurdalsjøen
tirsdag 11.10.2016. Mesteparten av møtet gikk til å diskutere
handlingsplaner, og det ble ikke mye tid til overs til å diskutere
samordning. Men prosjektlederne tar nå kontakt med hverandre
angående møtedatoer, og prøver så langt det er mulig å få spredd
møtene litt.
Sak 12/16: Facebooksiden er i gang, og har foreløpig 125 følgere.
Det innlegget som har blitt sett av flest har blitt sett av 270
personer.
Instagramkonto vil bli opprettet etter hvert.
Ønsker bilder fra kommunene som kan benyttes på Facebook og
Instagram.

14/16

Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering.
Referat fra forrige møte i prosjektgruppa

15/16

Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering.
Valg av temagruppeleder

16/16

Vedtak: Ida Marie Gjersem, RKL, velges til leder av temagruppe
landbruk fra 17.10.2016, og ut 2017.
Rullering av RMP og SMIL
RMP:
Gjeldende RMP varer ut 2017, nytt RMP skal gjelde for perioden
2018-2021. Målet er å lage et felles miljøprogram for Østfold og
Oslo/Akershus. I rulleringsprosessen så gjøres det litt annerledes enn i
de andre revideringen. Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget har
fått i oppdrag å velge ut bønder til en felles ekspertgruppe for Østfold,
Oslo og Akershus. Det vil bli laget en spørreundersøkelse som så vil
bli sendt ut til aktuelle personer i forvaltning og
næringsorganisasjoner. Mye av grunnlaget for rulleringsarbeidet blir
lagt på disse to møteplassene. Det vil være en felles arbeidsgruppe
mellom Østfold og Oslo/Akershus. Enten en eller to prosjektledere fra
vannområdene blir med i arbeidsgruppa, og første møte blir i
november. I arbeidsgruppa sitter det folk fra fylkeskommunen,
kommunen, landbruksrådgivningen, næringsorganisasjonene og
fylkesmenn.
I tillegg har Fylkesmannen bedt NIBIO om å bidra til å si noe om
miljø- og klimaeffekten av de ulike miljøtiltakene slik at landbrukets
innsats skal kunne dokumenteres, og at vi skal kunne prioritere
mellom tiltak.

Vannområdene har mulighet til å komme med innspill i forkant av
rulleringsprosessen. Forslag til nytt RMP sendes på høring i mars, og
dette tas opp i temagruppa/prosjektgruppe og eventuelt
styringsgruppa. Det blir en høringsrunde i mars, hvor man kan komme
med innspill, tas opp for eksempel i prosjektgruppe/styringsgruppe.
Hva gjør vi i forhold til klima? Noen ordninger som bør komme
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sterkere inn? Det vil ikke bli innført nye virkemidler, men midlene
gjennom RMP må i enda større grad prioriteres til de viktigste
tiltakene. Regionale miljøkrav, hvordan har det funket? Skal vi
fortsette med dem? Strengere, mildere?
Fylkesmannen fikk mange innspill til rulleringen fra kommunene på
kommunesamlingen i september
Temagruppe landbruk har følgende innspill i forkant av
rulleringsprosessen:
Vanskelig å forstå for gårdbruker, og forvirrende med stadige
endringer.
Buffersoner og dråg bør styrkes økonomisk, dette er gode
rensetiltak. Ønsker ingen endringer, men å så inn mer artsrik eng
kan være en mulighet.
Det bør ses på muligheten for å ta inn tilskudd til miljøvennlige
metoder for spredning av husdyrgjødsel.
Skal noen av ordningene innen kulturlandskap forenkles?
Kan være at man kan «snike» inn noen kulturlandskapstiltak i
forurensingsordningene, for eksempel at når man skal så
grasdekte dråg, så skal man så i kløver eller blomster som er
positivt for pollinerende innsekter.

Miljøkrav
Leira har regionale miljøkrav for å begrense erosjon fra
jordbruksarealer, ingen andre fylker enn Akershus og Østfold har slike
miljøkrav.
Dersom miljøkravene skal utvides til å gjelde flere områder vil det
ikke være tilstrekkelig finansiering til de RMP-tiltakene det stilles
krav om i de regionale miljøkravforskriftene - da må mindre områder
prioriteres, eller kravene spisses.
Dersom bare enkelte områder i vannområdet skal prioriteres er det
ikke klart hvordan man bør gå fram for å velge ut disse.
Er vi fornøyde med miljøkravene?
Kommunene opplever at det er svært ressurskrevende å følge opp
brudd på miljøkravene, og at det ofte er en skjønnsmessig vurdering
av hvorvidt et areal er flomutsatt eller om et dråg er erosjonsutsatt.
Vassdragsnære arealer er ofte flate med liten erosjonsrisiko, og
omfattes dermed ikke av ordinært tilskudd til ingen/utsatt
jordarbeiding. Dersom det er ønske at disse arealene skal overvintre i
stubb må det dekkes av tilskuddsordning som stubb på vassdragsnære
og flomutsatte arealer.
Om miljøkravene: etter kommunemøtet for to uker siden ble de enige
om å ha et møte med en fra hvert område som har miljøkrav. For å få
laget noen retningslinjer, danne et notat med ofte stilte spørsmål som
kan legges ut på nett. Enten møte eller e-postrunde. Follo
landbrukskontor er kanskje best på dette. De har hatt mye diskusjoner
i VO Morsa.
Rullering av SMIL: Det er ikke helt bestemt når kommunene skal
begynne med rullering av tiltaksstrategiene. Rulleringen kan skje både
før, samtidig eller etter rulleringen av RMP. I rulleringen må det blant
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annet tas stilling til hvordan det skal prioriteres mellom ulike
vannområder.
Kari: I jordbruksavtalen 2016 er det enighet om at hydrotekniske tiltak
skal prioriteres. Naturlig å tenke seg at det da skal prioriteres på alle
nivåer, nasjonalt, fylkesvis ved fordeling av SMIL midler til
kommunene og innen kommunen
Fylkesmannen har ingen planer om å sende ut retningslinjer om
rullering av SMIL.
17/16

Aktivitetsplan 2017
RMP: Høringsrunde i mars.
Fangdammer: Det er aktuelt å avholde fangdamseminar i 2017 for
forvaltningen.
Temaet: Erfaringer fra fangdamprosjektet i Nitelva.
Presentere metodikken fra hvordan man har gått frem og hvilke
problemer man støttet på.
Ida + NIBIO bør fortelle. Seminar for faggrupper i vannområdene,
landbruksrådgivningen. Bondelaget kan være aktuelt. Workshop. Før
sommeren 2017.
Miljøråd: Det har vært stor aktivitet med miljøråd i vannområdet
tidligere, og de fleste som frivillig ønsker miljøråd har trolig mottatt
dette. For å nå ut til flere må det settes av ressurser for å hanke inn
folk/grupper/grendelag. Landbruksrådgivningen har et tilbud om
miljøråd til nye brukere.
Frist for å søke Fylkesmannen om Klima og miljømidler til gratis
miljøråd eller andre miljøinfotiltak er 15. februar.

Line

Handlingsplan for tiltak:
Det ble ikke mye tid til å snakke om dette punktet, prosjektleder
diskuterer arbeidet med handlingsplan med ny leder av temagruppe
landbruk.

Ida og Line

Vedtak: Landbruksgruppa ønsker i 2017 å gjøre følgende:
Arrangere en workshop om fangdammer før sommeren.
Tilby gratis miljøråd. Søknad om midler må utformes før fristen
15.02.2017.
Bidra inn i høringsrunden i forbindelse med rullering av RMP
18/16

Orientering om prosess rundt skjøtselsplanen for Leira
Ann-Kathrine orienterte om prosessen rundt skjøtselsplanen for Leira:
Vedtatt reguleringsplan for Leira i 2006 i Fet og Skedsmo. Der står det
at det skal utarbeides skjøtselsplaner. I 2011 var Biofokus engasjert
av Skedsmo og Fet kommuner for å utarbeide et faglig grunnlag for
det videre arbeidet med skjøtselsplanene. I rapporten «Utkast til
overordnet skjøtselsplan for Leirelvslettene i Skedsmo og Fet
kommuner» beskriver Biofokus hvordan skjøtsel av kantsonene langs
Leira bør være i forhold til de biologiske verdiene. Nå er prosessen
for å lage en skjøtselsplan for hver enkelt grunneier tatt opp igjen.
Utkast til skjøtselsplan har blitt sendt ut til alle. Arbeidet med planene
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kompliseres av at Stilla og Brauterstilla har blitt vernet. Det skal være
møter med grunneierne som berøres av vernet. Fylkesmannens
miljøvernavdelingen er involvert i dette.

19/16 Eventuelt
Overvåking: Det har kommet inn fire tilbud på overvåking. De spriker
en del i pris, og vi skal ha møte i overvåkingsgruppa i midten av
november for å velge tilbyder.
Oppsummering
Neste møte
I starten av januar 2017
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