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

Referat fra møte i temagruppe landbruk den 23.08.17
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
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Line Gustavsen, prosjektleder vannområde Leira-Nitelva (referent)
Forfall:
Mina Lisa Schou, Ullensaker og Gjerdrum kommuner
Einar Korvald, Akershus bondelag
Kopi av innkalling og referat sendes:
Jens Olerud v/Gran og Lunner kommuner
Sak

Innhold

Ansvar/Frist

20/17

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det ble gjort oppmerksom på at det var feil saksnummere i sakslista.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

21/17

Gjennomgang av referat
Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering

22/17

Runde rundt bordet
Alle tok å fortalte om aktuelle saker:
RKL:
o To runder med smil.
o Gratis miljøråd Lørenskog.
-

Sørum:
o Mer SMIL midler som skal brukes til hydroteknikk, mer
midler til drenering.

-

Nannestad:
o Forurensningssak som er under oppfølging.

-

Fet:
o
o

Brukt opp første runde med smil-pott, stort sett
hydroteknisk og ett på beite.
Floghavre – i praksis en litt uklar fordeling av ansvar
mellom Mattilsynet og kommunene (rutiner for oppfølging

Sak

Innhold

o
-

Ansvar/Frist
av kontroll og rutiner for oppfølging av brudd på
forskriften). Landbrukskontoret har gjennomført
stikkprøvekontroll i juli/august. Mattilsynet har vært med
ut på en sak og har fult opp med pålegg om plukking i
2017. Mattilsynet vil følge opp brukeren også i 2018.
Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren – damkurs i oktober

Gjerdrum/Ullensaker:
o Gårdskart, opprydning i jordregister. Snart ferdig.
o Får ny medarbeider 4. september.
o Følger opp tidligere forurensningssak.

-

23/17

FMOA:
o RMP kommunesamling – snart ferdig med utkast til
program. Samlingen blir nok utsatt. Ekstrasatsning i to år.
o Kvikkleiremøter – vil forsøke en del til med Kristin fra
NVE.
o Har fått flere midler til drenering, og det kan komme mer
utover høsten.
Orienteringer
Prosjektleder orienterte om ulike saker som pågår i vannområdet:
- Biologisk overvåking
o Cowi fikk begge oppdragene, både for bunndyr og
begroingsalger.
- Organisering av vannområdet
o Prosjektgruppa har tatt stilling til et forslag til
saksfremlegg som er utarbeidet av AFK, og prosjektleder
vil legge frem dette for styringsgruppa 19. september.

24/17

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Gratis miljøråd
-

-

-

25/17

Vi fikk inn ett tilbud og det var fra Landbruksrådgivningen og
NIBIO. Jan Stabbetorp er hovedprosjektleder og involverer
miljørådgivere. En nyansatt skal delta inn i prosjektet.
Det vil bli ett oppstartsmøte 28. september – invitasjon til
oppstartsmøtet vil bli sendt ut en av de nærmeste dagene.
Tidspunkt for møtet blir ca. 18:30-21:30.
Temaene hydroteknikk og gjødselshåndtering er aktuelle for
oppstartsmøtet, og da med særlig fokus på husdyrgjødsel.
Det vil på møtet bli invitert til å delta i grupperåd, og deltagere til
de to grupperådene vil være plukket ut på forhånd basert på
geografi. Landbruksforeningen i Lørenskog har sagt ja til å være
deltagende part.
Det vil etter grupperådene bli muligheter for å få individuelle råd.
Målet med de individuelle rådene er at gårdbruker får en rapport
og en så å si ferdig SMIL-søknad.

-

Vi bør ta en runde på om dreneringssøknader bør være en del av
det individuelle rådet.

-

Intelligente buffersoner – ta opp med landbruksrådgivningen.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Evaluering av renseløsningsseminaret
Seminaret gikk bra, men vi kunne nådd planavdelingene bedre.

Sak

Innhold

Ansvar/Frist

Savnet litt oppsummering på slutten. Kan være enda tidligere ute etter
med å kontakte potensielle foredragsholdere.
Alt i alt et vel gjennomført seminar.
26/17

Oppdatering av landbruksareal

Line sender en henvendelse til
FMOA v/Kari. Frist 29.09.2017

I forbindelse med kommunenes medlemskontingent til vannområdet
har styringsgruppa bestemt at befolkningstall og landbruksareal skal
oppdateres. FMOA kan hjelpe til med å få ut tall på fulldyrka areal i
kommunenes del av vannområdet.

27/17

Vedtak: Prosjektleder tar kontakt med FMOA for å få hjelp til å
fastsette jordbruksareal.
2018
-

-

-

28/17

Informasjon til hesteeiere
o Det avholdes to like møter to ulike steder i vannområdet i
månedsskiftet mars/april.
o Ferdsel kan være ett tema.
o Filmen om hvordan hester påvirker vannkvalitet kan være
aktuell å vise frem
o Ha et utkast klart til neste møte.
Gjødselshåndtering
o Ikke kontroll over biorest, ingen mulighet å kontrollere
spredeareal. Kunne vært en meldeplikt slik som det er på
slam. Line og Ida før neste møte.
o Informasjonskampanje og kontrollaksjon.
 Kan være tredelt
•
Informasjon
•
Miljøråd
•
Kontroll.
o Viktig at vi når de som bryter reglene, og disse melder seg
ikke på miljøråd.
o Ny punktkilderunde?
o Trenger vi å få inn ekstern hjelp til kontrollene? Skal vi
søke midler?
o Vi må lage en plan for hvordan dette skal gjennomføres.
o Skal vi tilby hjelp til å lage søknaden og søke om midler til
utbedring? Hvis ja så må vi ha en person som kan dra ut og
hjelpe folk med dette.
Rullering RMP
o Innen utgangen av august kommer utkast med første tanker
til RMP til FMOA.

Vedtak: Det utarbeides ett utkast til plan for informasjonsmøtene til
hesteeiere, og for hvordan fokus på gjødselshåndtering kan
gjennomføres.
Møteplan 2017
23. november 2017
Vedtak: Møtet 22. november flyttes til torsdag 23. november 2017.
Eventuelt
Gjødselsforurensning

Prosjektleder med innspill fra
landbruksgruppa/15.11.2017

Ida og Line vurderer hvordan dette
kan gjøres før neste
møte/15.11.2017

Sak

Innhold
-

Ansvar/Frist

Det er noen saker i vannområdet hvor det er feil håndtering av
gjødsel. Sakene følges opp av landbrukskontoret og det blir
ryddet opp i problemene.

Mediedekning
Økt SMIL-pott, burde fått noe inn i RB.
Holder kanskje med en pressemelding.
Kanskje FM og Øyeren og L-N.

Prosjektleder/FMOA

