Referat fra møte i temagruppe landbruk den 26.04.18
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak
Tid: 11:00-15:00
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
Kari Engmark, FMOA
Line Gustavsen, daglig leder (referent)

Sak

Innhold

08/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

09/18

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Gjennomgang av aktuelle referater

Ansvar/frist

Referatene fra siste møte i landbruksgruppa og styringsgruppa ble
gjennomgått.
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Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
Runde rundt bordet
-

-

RKL:
o

Det har kommet flere SMIL-søknader fra Lørenskog som
viser at miljørådene har hatt en effekt.
o Har ambisjoner om å få på plass en fangdam i Nittedal.
Ha hatt en person til å jobbe med dette, men han slutter
8. mai – så fremdriften videre er usikker.
o Jobber med landbruksplan for Skedsmo
Nannestad:
o SMIL: Fått inn 12 søknader som fordeler seg ca. 50% på
hydroteknikk og 50% på kulturlandskap. Har igjen noe
midler som blir overført til ny runde til høsten. Forslag
om å øke tilskuddet til 70%, vil mest sannsynlig bli avgjort
7. juni
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o

-

-

-

-

-
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Har fått inn tre dreneringssøknader. Dette er få, men
hadde mange søknader i fjor.
Er i gang med kommuneplanrullering. Skal vedtas før jul.

o
Sørum:
o Behandler SMIL-søknader, fått inn ca. 14 stk. Blir penger
igjen som overføres til ny søknadsrunde til høsten.
o Fått inn noen dreneringssøknader.
o Jobber med landbruksstrategi.
Gjerdrum/Ullensaker:
o Fått inn 6 dreneringssaker og ca. 14-15 SMIL-søknader.
o Mye oppfølging av husdyrgjødsel,
avrenningsproblematikk.
Fet:
o Jobber med SMIL-søknader, har noen søkander fra i høst
som gjelder kulturlandskap.
o Noen søknader på hydroteknikk, men vil bli sittende igjen
med midler som overføres til høsten.
o Skal lage landbruksplan
Bondelaget:
o RMP:
▪ I gang med rullering av RMP sammen med de
andre Viken fylkene.
o Til jordbruksforhandlingene er det blant annet gitt
innspill på ønske om 30% økning av RMP, ønske om
seterdrift ut av RMP, prioritet avrennign til vann og
vassdrag
o SMIL:
▪ Ønsker at det gis til tiltak som reduserer erosjon
og avrenning til vassdrag fra jordbruksarealer.
▪ Det er gitt innspill til jordbruksforhandlingene om
å øke SMIL potten med 20 millioner.
FMOA:
o Vil trolig be LDIR om mer penger til drenering.
o SMIL: tendensen er at mer går til kulturlandskapstiltak,
ikke det som er miningen.
o Fra 2019 en felles Fylkesmann for Viken og Oslo.
Landbruksavdelingen flyttes til Drammen, men de ansatte
i Oslo får lov å være der ut 2019. Det vil bli en seksjon i
Moss og to i Drammen. Ny fylkeslandbruksdirektør: Nina
Glomsrud – skal sitte i Drammen.

Orienteringer

-

-

Gratis miljøråd i Lørenskog
o Det gjenstår 4 individuelle miljøråd. Terje Hellesjø og
Jan Stabbetorp skal gjennomføre to stk hver i løpet av
de neste 10-14 dager.
o Landbruksrådgivningen får ny frist til sluttrapport 15.
juni.
Flomsikringsplan for Leiravassdraget
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-

-
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Prosjektgruppa spilte inn til styringsgruppa at det bør
lages en flomsikringsplan for Leiravassdraget.
Styringsgruppa vedtok dette på møtet 5. mars 2018.
o Det har vært avholdt noen møter, og det vil bli et
første møte med representanter for alle kommunene
som ligger langs Leira 7. juni.
o Det finnes en god plan som NVE har utarbeidet for
Gaula, som vi ser til og kan låne mye fra.
o NVE har en søknadsmulighet for kommunene til å
søke midler til kartlegging av kritiske punkt i bekker
og bratte vassdrag.
o Må hyres inn konsulenter til utredningsarbeidet.
Nedleggelse av dammer
o NVE har fått søknader om å nedlegge 9 dammer
(demninger) i vannområdet, og dette har vært ute på
høring.
o Vannområdet har levert en egen høringsuttalelse som
fokuserte på vannkvalitet.
o Vannområdet er kritisk til de mangelfulle
utredningene som er gjort med hensyn til livet i
ferskvann og konsekvenser i forhold til
vannkvaliteten.
Biologisk overvåking
o Resultatene fra den biologiske overvåkingen var
overraskende i negativ forstand for flere av
kontrollstasjonene, hvor økologisk tilstand har falt en
til to tiltaksklasser.
o Resultatene kan skyldes høy vannføring, metodefeil,
at det faktisk har blitt dårligere.
o For å få klarhet i dette går vannområdet til ny
anskaffelse av overvåking av 7 stasjoner vår og høst
2018. Tilbudsforespørsel er sendt til 3 ulike
konsulentfirmaer.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Informasjonsmøte for hesteeiere
-

-

Det var veldig bra oppmøte på de to informasjonsmøtene som
ble arrangert – over 20 oppmøtte på møtet i Skedsmo og over 30
på møtet i Nannestad, så ett totalt oppmøte på mellom 55-60
personer.
Begge foredragsholderne hadde gode innlegg som traff
målgruppen bra.
Annonserte i forkant av møtene i Romerikes blad, Indre Akershus
blad, Eidsvold Ullensaker blad, Varingen, og Hadeland avis. I
tillegg ble det brukt 200 kr på å promotere hestemøtene på
Facebook der det ble spesifisert folk innenfor relevant geografisk
område og at de måtte ha intresse for hest.
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Kari/7.05.2018
Line/ 1.06.2018

Vedtak: Oppfølging av informasjonsmøtene vil bli gjennom den
fremtidige gjødselskampanjen.
Informasjonsbrosjyre om håndtering av hestemøkk
-

-

-
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Annonseringen i aviser og Facebook nådde langt ut, og
vannområdet har fått hendvendelser fra hesteeiere i Stavanger
og Askim i etterkant av møtene.
Faktura for honorar til foredragsholdere har ikke kommet, men
det bør bli igjen en god del på budsjettet som kan gå til trykking
av informasjonsbrosjyre.
Generelt veldig fornøyde med gjennomføringen av
informasjonsmøtene.
Kari avklarer hvem som har ansvar for deponier
Vi må få en oversikt over godkjente mottak av hestegjødsel også i
nabofylker.
Videre oppfølging blir gjennom den generelle
gjødselskampanjens som skal gjennomføres når ny
gjødselsvareforskrift foreligger.

Brosjyre er utarbeidet og delt ut på informasjonsmøtene.
Landbruksgruppa er fornøyd med brosjyren, men kan komme
med innspill i etterkant av møtet.
Brosjyren vil bli oppdatert med nytt regelverk når det foreligger,
skulle det bli ytterligere forsinket (utover 2018), vil vi vurdere å
trykke opp brosjyren med nåværende regelverk.
Ønsker å distribuere brosjyren til alle hesteeiere som vi har
adresser til. De kommunene som ikke har fått lister fra
Mattilsynet følger opp dette.
Daglig leder sender brosjyren til de andre vannområdene og tilbyr
dem å gjøre små justeringer for å tilpasse brosyren til de
vannområdene.

Alle/1.09.2018

Sørum, Fet,
Gjerdrum/Ullensaker,
Lunner/ 1.09.2018
Daglig leder

Vedtak: Informasjonsbrosjyren godkjennes slik den foreligger, og
trykkes opp når ny gjødselsvareforskrift foreligger.
Glommadata og Vann-Nett
Vannregion Glomma har utarbeidet ett eget rapporteringssystem
som kalles Glommadata. Her hentes det data direkte inn fra E-stil,
Saturn og ulike andre databaser for blant annet kommnalteknikk og
kalking. Noe data må fortsatt registreres manuelt.
Det er lagt inn data for landbruk i vannområde Leira-Nitelva, men det
er litt uklart hvorfor informasjonen som ligger i databasen er valgt, og
hva de ulike tallene betyr. Daglig leder må undersøke dette snarest.
Vann-Nett er endelig åpnet igjen, og fristen for å gjøre oppdateringer
er 1. september 2018. Landbruksgruppa må mest sannsynlig splitte
opp tiltakspakkene. Det skal være et møte med
vannregionmyndigheten med et påfølgende møte med FMOA i
etterkant. Det vil på disse møtene forhåpentlig bli avklart litt mer av
prosessen frem mot 1. september. Etter disse møtene tar daglig leder
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kontakt med Miljødirektoratet og prøver å få til et møte for å få
bistand med hvordan vannområdet bør endre tiltakspakkene.
Ida og Line vil etter et møte med Miljødirektoratet lage en liste over
mulige tiltak. Denne lista sendes ut til landbruksgruppa og blir tema
for et ekstra landbruksruppemøte 4. juni 2018. Etter 4. juni vil daglig
leder besøke alle landbrukskontorene hvor vi legger inn de nye
tiltakene i fellesskap hvis det lar seg gjøre.

Ida og Line/ 20.05.2018

Line/ så raskt som mulig
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Vedtak: Daglig leder skaffer mer informasjon fra
vannregionmyndigheten, FM og Miljødirektoratet. Temagruppe
landbruk bestemmer i fellesskap hvilke tiltak som er aktuelle i
vannområdet og som skal registreres i Vann-Nett.
Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021
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Landbruksgruppa gikk igjennom tiltakene og oppdaterte med det som
har skjedd siden våren 2017.
Møteplan 2018
-

4. juni Ekstra møte for å fastsette landbrukstiltak.
11. oktober 11:00 – 15:00

Vedtak: Møteplan godkjennes
17/18

Eventuelt
Kari orienterte om RMP.
-

-

-

-

Det skal lages en felles RMP for fylkene Østfold, Buskerud, Oslo
og Akershus, sekretariatet består av to representanter fra hver
kommune.
Den nasjonale RMP forskriften kommer på høring i juni, FM har
fått ett utkast som de har sett på. Det er ikke veldig store
endringer i forslaget, men en rekke vilkår som skal gjelde for alle
fylkene. Det kan by på noen utfordringer.
I juni skal FM sende ut sitt forslag til RMP for Buskerud + Østfold
+Akershus hvor det fremkommer utfordringer og mål og tiltak
hvor de sier hva som er prioriterte områder i forhold til
avrenningstiltakene. De vil også kommentere hvilke miljøavtaler
som tenkes for neste periode, og hvor det skal være miljøkrav. Alt
dette skal være klart før sommerferien.
Målet er at RMP skal ut på høring i juni med høringsfrist rundt 1.
oktober. Satsene er ikke på plass til da, så de må det jobbes med
etter 1. oktober. Så sendes RMP til godkjenning til
Landbruksdirektoratet i slutten av november. Forventer tilbake i
februar-mars.

FM ønsker å prioritere områder – men hva er delområder? Kan ikke
ha hele vannområder eller hele vannforekomster.
1) Hvor tilstanden i utløpet av tiltaksområdet er dårlig eller
svært dårlig
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2) Hvor landbruket har stor påvirkning fra «diffus avrenning fra
fulldyrket mark»
3) Hvor det er store brukerinteresser (f.eks. drikkevann og
jordbruksvanning)
4) Hvor det er lagt inn stor innsats, og miljøtilstanden er på vei
opp
-

Hvor går grensene? Skal middels være med??
Flere skjønnsmessige kriterier i tillegg?
Hvor skal det være miljøkrav??

FMOA ønsker en miljøkravgruppe – Buskerud ønsker ikke miljøkrav.
Kommentarer fra Landbruksgruppa er at det fungerer fint for Leira
slik det er i dag, og at det er vanskelig å skulle luke ut områder som
ikke skal være prioritert. For å få god vannkvalitet nederst i Leira er vi
helt avhengige av tiltak oppover i vassdraget.
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