Vannområde Leira - Nitelva
Sekretariat Skedsmo kommune
www.elveliv.no

Referat fra møte i temagruppe landbruk den 29.03.17
Til stede:
Ida Marie Gjersem, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Oslo og Skedsmo kommuner (leder)
Nina Lynnebakken, Nannestad kommune
Hans Petter Langbakk, Ullensaker og Gjerdrum kommuner
Torunn Hoel, Sørum kommune
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune
Einar Korvald, Akershus bondelag
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Line Gustavsen, prosjektleder vannområde Leira-Nitelva (referent)
Forfall:
Mina Lisa Schou, Ullensaker og Gjerdrum kommuner
Kopi av innkalling og referat sendes:
Jens Olerud v/Gran og Lunner kommuner
Sak

Innhold

10/17 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
-

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
11/17

Gjennomgang av referat
Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering

12/17

Referat fra forrige møte i prosjektgruppa og styringsgruppa
Vi tar inn ett nytt fast punkt på sakslistene: Aktuelle referater fra andre
grupper.

Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
13/17

Runde rundt bordet
Alle tok å fortalte om aktuelle saker.
Flere av kommunene har hatt smilsøknadsrunder – varierende
antall søknader som har kommet inn.
Nannestad skal ha informasjon til hesteeiere i løpet av 2017 –
dette kan bli «pilot» for vannområdet.
Kontroll med gjødselkjellere er noe som bør løftes høyere på
agendaen.

Ansvar/Frist

Sak

Innhold

14/17

Orienteringer

Ansvar/Frist

Prosjektleder orienterte om ulike saker som pågår i vannområdet:
- Biologisk overvåking – konkurranse for overvåking av
vannplanter er lyst ut, konkurranse for begroingsalger og
konkurranse for bunndyr lyses ut denne uka.
- Logo – Det skal lages en logo for vannområdet. Prosjektleder er i
ferd med å innhente pristilbud på design.
- Promoteringsmateriale: Det skal lages noe promoteringsmateriale
som blant annet kan gis til foredragsholdere. Tanken er et
økologisk bærenett med den nye logoen. Det kom inn forslag om
slik vannflaske som VO Øyeren har fått lagd.
- Fakta-ark: Økologigruppa skal lage fakta-ark, 2 per år, med ulike
temaer. Noen temaer kan det være aktuelt at landbruksgruppa
bidrar med kunnskap på.
- Årsmelding 2016: Årsmeldingen er sendt ut til alle i gruppa, og
ble godkjent av styringsgruppa 13. februar 2017.
- Rapportering 2016: Rapportering til vannregionmyndigheten vil
først skje etter sommeren 2017. Det er grunnet
kapasitetsproblemer med å få inn alle data inn i det nye systemet.
Estil tallene hentes direkte inn i det nye systemet, men dataene for
Leira-Nitelva blir ikke synlige da vi bare har lokaltilpassede
tiltakspakker. Vi må splitte opp disse.
- Vannmarsjen 2017: Vannmarsjen ble gjennomført med totalt 7.
personer fra vannområdet. Vi gjorde en god innsats. For 2018
ønsker vi at flere deltar, og at vi kanskje kan utfordre ett annet
vannområde.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Gratis miljøråd
Det er sendt inn søknad om midler fra Klima- og miljøprogrammet for
å gjennomføre gratis miljøråd i Lørenskog kommune i 2017.
Prosjektleder sender ut prisforespørsel til tre firmaer for å høre om
noen kan ta på seg oppdraget.
Torunn hører med Liv Marit på Hvam om miljørådgivning på
gårdsbruk er noe de kan starte med.
Vi utsetter avgjørelsen om hva vi eventuelt kan søke om å
omdisponere midlene til, til vi vet om vi får midler og om noen kan ta
oppdraget.
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Vedtak: Det sendes ut prisforespørsel til tre firmaer. Vi avventer
vurderinger om mulig omdisponering av midler til vi vet om vi har fått
midler og tilsagn på oppdraget.
Fangdamseminar
Fokuset for seminaret bør ikke ligge kun på hva som skjer på selve
jordet, men hva som skjer i vassdraget. Hvilke konsekvenser får
tiltakene som kan gjennomføres? For eksempel kan steinsetting være
et bra lokalt tiltak, men kan igjen føre til mer erosjon lengre ned i
vassdraget, pluss at det kan være negativt for biologisk mangfold.
- Hva vil vi med seminaret? Vil vi at det skal lages en plan for
renseløsninger i vannområdet? Kom.tek. bør involveres. Kan vi få
noen fra Kom.tek, i Lørenskog til å fortelle om fangdamplanen
der?

Prosjektleder/ innen 31. mars

Sak

Innhold
-

Ansvar/Frist

Rogaland har mange renseparker. VO Jæren har hatt seminar.
Prosjektleder undersøker.
Fordrøyning og renseeffekter er det vi må spille på slik at vi får
med oss flere grupper utenom landbruk.
Vi har ingen «motivator» for å vise gode løsninger som har blitt
gjennomført. Vi må få inn noen konkrete eksempler. Atle Hauge
hadde noe i foredraget sitt i Tønsberg.
Tidsplanen for dagen ser grei ut, men vi undersøker om vi kan ha
4 foredrag før lunsj, og 3 eller 4 etter lunsj.
Prosjektleder/leder av gruppa

Vedtak: Kom.tek. gruppa involveres i planleggingen. Prosjektleder
oppdaterer referatet fra planleggingsmøtet og sender det ut til kom.tek.
gruppa for innspill. Forslag til tidsplan oppdateres.
17/17

Oppfølging av registeringer fra Bioforsk i Leira og Nitelva i
2008/2009
Det vil være veldig ressurskrevende å gå igjennom rapportene for å se
hvilke tiltak som eventuelt har blitt forbedret ved hjelp av SMILmidler.
Vi kan eventuelt bruke kart fra RMP oppslutningen oppå kartene fra
rapportene. På denne måten kan vi se om det er områder hvor det
burde søkes om RMP/SMIL uten at det gjøres, og så bruke dette til å
avgjøre hvor vi skal ha miljøråd.
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Vedtak: Bioforskrapportene er mer som grunnlagsdokumenter, og vil
ikke bli fulgt opp nærmere.
Møteplan 2017
Onsdag 23. August
Onsdag 22. November
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Eventuelt
Genetisk analyse av e-coli bakterier kan brukes til å identifisere
dyreart som kilde til forurensning. Men det er usikkert om e-coli
overlever i gjødselkjeller, eller bare finnes i fersk gjødsel.
Film om hester og avrenning til vassdrag
Lokaltilpassede tiltakspakker i Vann-Nett
o Tiltakene bør ha samme navn som det som står i e-stil og
saturn.
o Vi må endre tiltakspakkene
Stena Recycling i Sørum har slippet ut blant annet miljøgifter i
flere år, og ikke gjort nødvendige forbedringer til tross for mange
pålegg fra Fylkesmannen. Nå vil mottaket bli stoppet hvis ikke alt
er på stell innen 1. mai. Deponiet ligger i vannforekomsten Jeksla
som har dårlig økologisk tilstand.
Fokus på husdyrgjødsel: Det er ønske at vannområdet skal ha
høyere fokus på bruken av husdyrgjødsel i tiden fremover. Blant
annet på lagring av husdyrgjødsel og lekkasje fra gjødselkjellere.
o Vi kan leie inn en person som sjekker dette, men som
samtidig ser på silo og talleplasser. Plasseringen av
rundballer kan også være et tema mht rasfare. Rundballene
plasseres oftest der det passer til drifta, og man tenker ikke
nødvendigvis på rasfaren.

Prosjektleder/før påske.

