Referat fra møte i temagruppe landbruk den 18.01.18
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Kongsrud
Tid: 11:00-13:00
Til stede:

Ida Frantzen Gjersem, RKL (leder)
Nina Lynnebakken, Nannestad
Anne-Kathrine Kristensen, Fet
Torill Hoel, Sørum
Hans Petter Langbakk, Ullensaker/Gjerdrum
Mina Lisa , Ullensaker/Gjerdrum
Einar Korvald, Akershus bondelag
Line Gustavsen, prosjektleder (referent)

Forfall:
Kari Engmark, FMOA

Sak

Innhold

01/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

02/18

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Gjennomgang av aktuelle referater

Ansvar/frist

Referatene fra siste møte i kommunalteknikkgruppa og
styringsgruppa ble gjennomgått.

03/18

Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
Runde rundt bordet
-

-

-

RKL:
o

Mye saksbehandling av søknader om tilskudd og
lignende. Travel periode
Nannestad:
o Travel periode. Mye saksbehandling av søkndader
Sørum:
o Travel periode – saksbehandling
Gjerdrum/Ullensaker:
o Oppfølging av gjødselshåndtering.
o Følger opp e.coli-analysene fra Gjerdrum.
Fet:
o Travelt, mye saksbehandling
Bondelaget:

1

o

o

04/18

Orienteringer

-

-

-

05/18

Gratis miljøråd i Lørenskog
o Kommet i gang med individuelle miljøråd, det blir i
hvert fall 5-6 stk.
Vassdragene no. 1
o Har blitt godt mottatt.
o Innspill på møtet at det også bør sendes ut til lokale
bondelag.
Nye nettsider
o Det går fremover med sidene, daglig leder jobber nå
med å få på plass det som trengs før de kan lanseres.

Line følger opp.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Informasjonsmøte for hesteeiere
-

-

06/18

Arbeidsgruppemøte felles med Viken i april. RMP ligger
hos FM Oslo og Akershus intill videre – ingen endrng i
2018.
Høring av gjødselsvareforskriften utsatt til midten av
mars.

Mattilsynet:
o Kan si noe om kompostering og regelverk rundt dette. Krav
til kompostering.
o Viktig å få frem at selv om man ikke søker
produksjonstilskudd så skal man ha en gjødselsplan.
Uke 15 og 16 alternative uker. Vi prøver å få til to møter.
Eventuelt ha møtet som var tiltenkt i Skedsmo å ha det på Sørum
fritidsgård.
Viktig at vi kan presentere en oversikt over godkjente mottak i
Akershus/Oppland (sørlig del)
Ida sjekker lokaler i Skedsmo, Nina i Nannestad - Kringler gård?,
Line foredragsholdere og infofolder.
Liste fra mattilsynet om hesteeiere – Line hører om det er mulig å
få ut en liste. Kommunevis.
Line kontakter Gry Løberg og hører om hun kan stille på møtene.

Ida, Nina og Line/6.2.18
Line/6.2.18
Line/6.2.18

Vedtak: Landbruksgruppa jobber videre med informasjonsmøtene for
hesteieere.
Sporing av E.coli-bakterier
-

Gjerdrum kommune følger opp resultatene fra sporingen.
Der hesteeierne søker om produksjonstilskudd kan kommunen
følge opp med å sjekke at gjødselsplan er på plass.
Slike sporinger kan gi hint om mulige problemområder som bør
undersøkes.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
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07/18

Møteplan 2018
Tirsdag 26. april
Tirsdag 11. oktober

08/18

Vedtak: Møteplan godkjennes
Eventuelt
-

RMP
o

Oppslutning på RMP går ned, de yngre er ivrige på avling
og har lite fokus på miljøtiltak og arealer i stubb. Dette er
bekymringsfult. Satsene må opp mye for å få opp
engasjementet om RMP.
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