
 

 

 

 

 
Referat fra møte i temagruppe landbruk den 23.11.17 
 

Til stede: 

Ida Marie Gjersem, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Oslo og Skedsmo kommuner (leder) 

Nina Lynnebakken, Nannestad kommune 

Hans Petter Langbakk, Ullensaker og Gjerdrum kommuner  

Mina Lisa Schou, Ullensaker og Gjerdrum kommuner  

Torunn Hoel, Sørum kommune 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune 

Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Einar Korvald, Akershus bondelag  

Line Gustavsen, prosjektleder vannområde Leira-Nitelva (referent) 

 

Forfall:  

 

 

Kopi av innkalling og referat sendes: 

Jens Olerud v/Gran og Lunner kommuner 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

30/17 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

 

31/17 Gjennomgang av referat 

 

Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering 

 

 

 

32/17 Runde rundt bordet 

 

Alle tok og fortalte om aktuelle saker: 

- RKL:   

o SMIL-søknadsfrist, ikke alt av midler er brukt opp. 

o Saksbehandling RMP – kontroller til uka. 

o Gratis miljøråd i Lørenskog – brukt mye tid på dette. 

 

- Sørum:  

o Ca. 200 000 igjen på SMIL. Forventer å få noen 

søknader til, samt på drenering. 

o PT snart ferdig. 

o Ikke startet med RMP, men kontroller på PT og RMP 

har startet. 

 

 

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 

www.elveliv.no 

   

    
 

 

 

 

http://www.elveliv.no/


Sak Innhold Ansvar/Frist 

- Nannestad:  

o Behandler SMIL-søknader, blir nok noe penger igjen. 

o Dreneringssøknader skal behandles 

o RMP kontroller har startet.  

 

- Fet:  

o Brukt opp de ekstra SMIL-midlene 

o Deltok på informasjonsmøte om dammer. To fra 

Hedmark som holdt foredrag. 

▪ Entusiasmen lå på biologien og å anlegge 

dammen, mangelfullt på lovverket rundt det 

å anlegge dammer. 

 

- Gjerdrum/Ullensaker:  

o Fått inn god del med søknader på SMIL. Nesten alle 

er behandlet.  Har hatt litt for lite midler. 

o Tildelt litt over 3 millioner i dreneringstilskudd i 

Ullensaker. 

o Kontroller på PT og RMP 

o Noen avlingsskadesaker. 

o Oppfølging på massemottak – stengt to. 

o Husdyrgjødselspredning etter dato. 

o Oppslutning om RMP går nedover. 

 

- FMOA:  

o Penger igjen på klima og miljøpotten. Ca. 130 000. 

o SMIL og drenering er det en del penger igjen.  

o Drenering ca. 10 millioner igjen. Blir stående til neste 

år. 

o RMP – notat fra Landbruksdirektoratet i 

august/september. Det nasjonale miljøprogrammet 

skal være klart innen 2017, men den nasjonale RMP 

skal på høring først i april 2018. Må samtidig jobbe 

parallellt i Akershus, Østfold og Buskerud om å bli 

enige om en felles RMP. 

o Egen gruppe som ser på klimatiltak innen RMP. 

33/17 Orienteringer 

 

Prosjektleder orienterte om ulike saker som pågår i 

vannområdet: 

- Organisering av vannområdet 
o Styringsgruppa heller mot å bestå som en politisk 

styringsgruppe. 
o Ønsket at daglig leder skulle ta en siste runde på den 

helhetlige organiseringen for å se på mulige 

forbedringspunkter. 
- Informasjonsskriv/nyhetsbrev 

o RMP statistikk kan være aktuelt å ta med - Dette før 

sommeren 2018. 

o SMIL – hvor mye midler går til hydroteknisk. – 

Prøve å få med i nr. 1. 

- Gratis miljøråd 2017 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

o Oppstartsmøte i oktober – 10 gårdbrukere som 

tilsvarer 50% av gårdbrukerne i Lørenskog. 
o Grupperåd 27. november. 7 oppmøtte og 3 ønsket 

individuelt miljøråd. 
o Noen har tatt kontakt med Ida om å få individuelt 

miljøråd. 
o Det har vært mer jobb enn forventet med å organisere 

grupperåd og individuelle råd, da all jobb med dette 

har falt på RKL. 

o Gårdbrukere i Lørenskog har gitt positive 

tilbakemeldinger til Akershus bondelag både på 

oppstartsmøte og grupperåd. Det kom 

tilbakemeldinger på at landbrukskontoret gjerne 

kunne vært til stede på grupperådet. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

34/17  Informasjonsmøte for hesteeiere 

 

- Prosjekt i bondelagsregi – hest som næring – noe å hente 

herfra? 

- Regelverket skal endres, så det kan være en fordel å vente 

til ny gjødselsvareforskrift kommer.  

o Den siste delen av gjødselsvareforskriften skal 

komme på høring før nyttår. 

 

Vi går for april måned.  

 

Mulige foredragsholdere: 

- Mattilsynet bør komme å si noe om sin del som går på 

dyrevelferd.  

- Nannestad har et anlegg på Moreppen. Norsk biokraft. Kan 

noen av disse komme å si noe? 

- Hestebruk i Sørkedalen kan kanskje si noe om god praksis. 

Ida ringer 

- Kontakte Gry Løberg og høre om de har en «omvendt» 

person. 

 

Annen tematikk:  

 

- Ferdsel: Knut Samseth ved RKL har erfaring med ridesti – 

ferdsel 

- Norges rytterforbund har hatt mye fokus på ferdsel. Laget 

brosyrer og sendt ut til alle skoler og sånt. 

 

- Floghavreproblematikk – floghavren kan spre seg. 

- Bør vi samarbeide med en av interesseorganisasjonene – det 

blir Norges rytterforbund. Rytter.no Stiprosjekter 

- Mattilsynet kan gi lister over alle hesteeierne i kommunene.  

- Må ha avisoppslag i lokalaviser, nettsider, pluss vanlige 

kanaler. 

o Info ut i starten av mars. 

o Romerikes blad lage en artikkel om dette i forkant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder/ 1.1.2018 

 

Nina/1.1.2018 

 

Ida/1.1.2018 

 

Line/1.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line/5.3.2018 

 

 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

Organisering: 

- To møter, enten på rådhuset i hhv Nannestad eller Skedsmo, 

eller på en hestegård med god praksis. 

- Servere kaffe og kringler.  

 

 

Vedtak:  

Det avholdes to informasjonsmøter for hesteeiere i april 2018. 

Daglig leder utarbeider program og involverer aktuelle personer 

underveis i planleggingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/17 Gjødselshåndtering 

 

 

- Kari hører med jurist om det er mulig å leie noen til å 

gjennomføre kontroller. Kanskje bedre med en kartlegging.1 

- Grunnet ny gjødselvareforskrift som er ventet i snar 

fremtid, så bør kontrollene utsettes til 2019, men vi 

undersøker i 2018 hvordan vi kan løse en slik oppgave. 

 

- Aktivitetsplan: 

o Markvandring/temakveld vår 2018,  

o Informasjonsskriv høsten 2018,  

o kontroller/kartlegginger i 2019. 

 

- Samarbeid med Norges Vel? Men kan bli mye fokus på 

maskiner. 

- Noen forskere jobber med husdyrgjødsel.  

- Nannestad kommune eller Skallerud på 

Gjerdrum/Ullensaker. 

- Kan kontakte Landbruksrådgivningen/forsøksringen og 

samarbeide om møter. Da må møtene være åpne for alle i 

og med at Vannområdet er med og arrangerer/bidrar med 

midler. 

- Kan utfordre flere bønder til å fortelle om hvordan de 

håndterer husdyrgjødsla si. For eksempel vise 7 lysbilder 

hver. 

- Kan undersøke med Buskerud angående kompostering. De 

har gjort mye på dette. 

- Vestfold – der kan man levere husdyrmøkk og få produkter 

tilbake.  

 

 

- Arbeidsgruppe – Hans Petter og Einar.  

o Daglig leder kaller inn til ett møte i starten av 2018. 

 

- Arrangeres mellom 10-20 juni.  

 

 

 

 

Kari/ innen neste møte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Line/1.1.2018 

                                                           
1 Etterskrift: Spørsmålet er avklart med jurist hos FMOA, det kan ikke benyttes innleid konsulent til dette, 

hverken til kartlegging eller kontroll. 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

Vedtak: Kontrollene utsettes til 2019 når 

gjødselsvareforskriften har kommet, men det arrangeres en 

temakveld i juni 2018. I 2018 undersøkes mulighetene for å leie 

inn noen til å utføre kontroller med gjødselskjellere. 

36/17 Gratis miljøråd 2018 

 

Å ha gratis miljøråd prosjekt slik det har vært gjennomført til nå 

er svært arbeidskrevende for kommunene. Det medfører stor 

grad av oppfølging i form av informasjon og direkte kontakt 

både med e-post og telefoner til gårdbrukere for å organisere 

rådgivning med hver enkelt. Det er ikke tilgjengelige ressurser 

ved landbrukskontorene til dette arbeidet. Det er viktig at daglig 

leder tar med seg til styringsgruppa om at det er behov for 

miljørådgivning i kommunene (landbruket) men at kommunene 

ikke har ressurser til å drive ett prosjekt slik som i år.  

 

Vannområdet kommer ikke til å gjennomføre miljøråd i 2018, 

men gårdbrukere vil mest sannsynlig få tilbud om 

miljørådgivning gjennom Landbruksrådgivningen, og 

kommunene vil i så fall informere gårdbrukere om dette. 

 

Vedtak: Vannområdet kommer ikke til å arrangere miljøråd i 

2018, men vil vurdere dette igjen om noen år. 

 
 

Line/ 12.12.2017 

37/17 Møteplan 2018 

 

Torsdag 18. januar 

Torsdag 19. april 

Torsdag 11. oktober 

 

Vedtak: Møteplanen godkjennes 

 

38/17 Eventuelt  

 

Regional plan for energi og klima. 

- Nedbygging av matjord er ikke nevnt, heller ikke 

nedbygging av myr. Import er ikke problematisert. 

- Mye rare formuleringer. 

- Dette er et førutkast før høring. 

- HP kan sende inn kommentarer til Kari. 

- Alle bør ha øynene oppe for denne høringen når den 

kommer. 

 

Utbygging skjønnhaugjordet - Gjerdrum  

- Overvannsproblematikk – uro om overvannshåndtering er 

gjort godt nok. 

- I alle reguleringsplaner skal det være nevnt krav til 

fordrøyning. 

 

Høring i gjødselsvareforskriften 

- Høring ute nå med frist 8. desember som går på slam. 

Åpnes for å kunne bruke en type pellets på samme måte 

som mineralgjødsel. Dette skal ikke trenges å varsles til 

kommunen, men du må følge gjødslingsplan og alt må 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

oppbevares i 10 år. Kommunen skal få en liste over hvem 

som har mottatt slam.  

 

- Lagerkapasitet og spredeareal skal komme på høring 

senere. Denne høringen vil det være aktuelt for kommunene 

å gi høringssvar til, og kanskje også fra vannområdet. 

-  

 

Høring vannforskriften 

- Det er foreslått å flytte vannregionmyndigheten fra 

fylkeskommunen og tilbake til fylkesmannen 

- Foreslått at vannforskriften ikke lengre skal være forankret i 

plan- og bygningsloven, men i naturmangfoldloven 

- Daglig leder i Huvo har utarbeidet et notat med innspill fra 

daglig leder i Leira-Nitelva, og dette notatet er sendt ut til 

deltagerne i prosjektgruppene i de to vannområdene. 

Kommunene står fritt til å benytte notatet i sine høringssvar. 

- Om vannområdet skal sende ett eget høringssvar vil 

avgjøres på styringsgruppemøtet 12. desember 2018. 

 


