Referat fra møte i temagruppe landbruk den 20.09.18
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Kongsrud
Tid: 11:00-15:00
Til stede:

Ida Frantzen Gjersem, RKL (leder)
Nina Lynnebakken, Nannestad
Anne-Kathrine Kristensen, Fet
Hans Petter Langbakk, Ullensaker/Gjerdrum
Mina Lisa , Ullensaker/Gjerdrum
Einar Korvald, Akershus bondelag
Kari Engmark, FMOA
Line Gustavsen, daglig leder (referent)

Forfall:

Torunn Hoel, Sørum

Sak

Innhold

Ansvar/frist

17/18

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

18/18

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

Fet:
o

-

-

o
o
RKL:
o

penger igjen på SMIL – blir ny runde, og det skal komme
inn noen søknader.
Fått inn en del søknader på drenering.
Avlingskader tar en del tid.
SMIL-runde, har mye midler, fått inn noen søknader, og
det kommer vist noen etter fristen som godkjennes hvis
det er midler igjen.
Fått inn fangdamsøknad fra Nittedal.

o
FMOA:
o SMIL det kan bli en omfordeling av midler, men det er
ikke avklart enda. 1. oktober blir en frist for kommunene
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-

-

-
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å komme med tilbakemelding. Bedt om mer penger til
drenering, nok penger i denne potten.
Nannestad:
o SMIL runde i september, kommet inn en del søknader.
o Oppfølging på husdyrgjødsel – avrenning – hestebruk.
o Noen søknader på drenering.
Ullensaker/Gjerdrum:
o SMIL klart på drenering. Noe penger igjen i Gjerdrum.
o Avlingskader.
Bondelaget:
o Tørken har hatt prioritert.
o Jobbet noe med RMP.
o Sigurd Enger på samling nå for å diskutere
gjødselvareforskrift og Viken samarbeid.

Orienteringer
-

-

-

-

-

Biologisk overvåking 2018
o Den biologiske overvåkingen om ble gjennomført i maimåned viste mye bedre resulter enn overvåkingen i 2017.
Konklusjoner kan ikke bli satt før overvåkingen i oktober er
gjennomført, men konsulentfirmaet som hadde
overvåkingen i 2017 har blitt orientert om at nye prøver
viser noe helt annet enn det de fant i 2017.
Kartleggingsprosjekter
o Det har i høst blitt gjennomført kartlegging av vasspest og
edelkreps i Leira med sidebekker. Rapporter fra
prosjektene skal levers vannområdet i løpet av november
2018.
Faktaark om flom
o Faktaark om flom er utarbeidet, ett for flom i Leira, og ett
for flom i Nitelva. De kommuenen som har ønsket det har
fått trykte utgaver av faktaarkene.
Flomsikringsplan for Leiravassdraget
o Det er satt ned en prosjektgruppe med en ny midlertidig
prosjektleder.
Karakterisering av økologisk tilstand
o Før sommeren var daglig leder i vannområdet hos
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å reklassifisere
vannforekomstene i vannområdet. Data som har kommet
inn i databasen Vannmiljø i perioden som Vann-Nett har
vært stengt ble hentet inn. Dette førte til at noen
vannforekomster har fått dårligere tilstand, noen bedre og
andre igjen har opprettholdt sin tilstand.
o At en vannforekomst har fått dårligere økologisk tilstand
betyr ikke automatisk at det har skjedd store endringer,
men det kan ha kommet inn mer informasjon.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
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Gratis miljøråd
Det ble orientert om gratis miljøråd og at sluttrapport var levert.
Enderesultatet ble at det var avholdt 3 av 7 individuelle miljøråd.
Landbruksrådgivningen har tilbudt seg å avholde de fire gjenstående
miljørådene i løpet av høsten.
Prosjektet har blitt mye mindre enn det som var tiltenkt, og vi bruker
ikke opp hele tilskuddet fra Fylkesmannen.
Vi kan be om å få utbetalt midler fra Fylkesmannen til disse fire
miljørådene på forskudd sammen med midlene for det gjennomførte
prosjektet. Fylkesmannen må ha svar innen 1. mars om de siste
40 000 kr blir brukt.
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Vedtak:
1. informasjonen tas til orientering
2. Daglig leder tar kontakt med Landbruksrådgivningen for å avtale
gjennomføring av de siste fire miljørådene.
Informasjonsbrosjyre om håndtering av hestemøkk
Vi er fornøyde med brosjyren slik den fremstår nå. Når ny
gjødselforskrift foreligger vil vi oppdatere brosjyren til versjon 2.
Vi trykker kun opp ett lite antall brosjyrer nå i første omgang. Alle
melder tilbake til daglig leder om hvor mange brosjyrer de ønsker nå.
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Alle/snarest

Vedtak: Informasjonsbrosjyren om hestemøkk godkjennes slik den
foreligger nå, publiseres på nett og trykkes opp i et mindre opplag.
Høring av regionalt miljøprogram for Oslo og Viken
Det var en god diskusjon rundt det foreslåtte miljøprogrammet for
Oslo og Viken. Gruppa stilte seg positive til at maringrense brukes
som grense for hvilke områder som skal være prioriterte. Gruppa
hadde også en del innspill til hvordan miljøavtalen bør presiseres, og
pekte på at flere setninger i det nåværende forslaget var for uklare.
Daglig leder noterte ned alt og tar med seg innspillene inn i et
eventuelt høringssvar fra vannområdet.
Vedtak: Daglig leder tar med seg innspillene fra temagruppe landbruk
inn i ett eventuelt høringssvar fra vannområdet.
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Oppdatering av Vann-Nett
Det ble kort tid til dette punktet, men det ble informert om at
vannområdet har fullført de oppdateringene som
kommunene/vannområdet hadde ansvar for.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
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Planlegging av 2019

26/18

Det ble ikke tid til dette punktet. Avgjøres på mail i etterkant av
møtet.
Valg av ny leder for temagruppa
Ida fra RKL har hatt lederansvaret i 2017 og 2018 og går nå av som
leder for gruppa. Hans Petter Langbakk fra Gjerdrum/Ullensaker trer
inn i rollen som leder av landbruksgruppa.
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Vedtak: Hans Petter Langbakk fra Gjerdrum/Ullensaker velges som ny
leder av temagruppe landbruk.
Møteplan 2019
Det ble ikke tid til dette punktet. Bestemmes på mail i etterkant av
møtet.

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
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