Referat fra møte i temagruppe landbruk den 24.01.19
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak
Tid: 11:00-15:00
Til stede:

Hans Petter Langbakk, Ullensaker/Gjerdrum (leder)
Ida Frantzen Gjersem, RKL
Nina Lynnebakken, Nannestad
Anne-Kathrine Kristensen, Fet
Mina Lisa , Ullensaker/Gjerdrum
Ragnhild Aasgaard Lystad, Sørum (vara)
Ragnhild Tokvam, praktikant landbrukskontoret
Line Gustavsen, daglig leder (referent)

Forfall:

Kari Engmark, FMOV
Einar Korvald, Akershus bondelag

Sak

Innhold

01/19

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

02/19

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Gjennomgang av aktuelle referater

Ansvar/frist

Referatene fra siste møte i landbruksgruppa, prosjektgruppa og
styringsgruppa ble gjennomgått.

03/19

Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
Runde rundt bordet
- Fet:
o Har igjen SMIL-midler, frist 1. mars.
- RKL:
o SMIL-midler igjen.
o Utsatt SMIL-frist.
o Fått geoteknisk vurdering på fangdam i Nittedal. Det bør
greit å etablere en fangdam i ravinen. Gjenstår at plan- og
bygg skal vurdere om tiltaket strider mot
kommuneplanen.
o Det ser ut til at det blir mindre tilskudd til åker i stubb
(RMP)
- Nannestad:
o Har også SMIL-midler igjen.
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-
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04/19

Orienteringer
-

-

-

05/19

o Ferdige med RMP
o Avlingsskade
Ullensaker/Gjerdrum:
o Noe SMIL-midler igjen.
o RMP: Melder om mye søknader om tilskudd til høstkorn,
og stabile tall for grasdekte vannveier.
o Flere har pløyd åkeren i høst.
o Ønsker mer kunnskap om jussen rundt endret
vannavrenning etter byggesaker.
o Gjødselslager på kvikkleire må flyttes
Sørum:
o Utsatt SMIL-frist til 1. april.
o RMP: Melder om minking i antall søknader om tilskudd til
åker i stubb (700 dekar mindre), mens det har vært
økning i høstkorn, buffersoner (35% økning) og grasdekte
vannveier.

Biologisk overvåking 2018
Sluttrapporten for overvåkingen i 2018 viser at alle stasjonene er
på samme nivå som i 2017 med unntak av F3 Sagelva som har
gått opp i tilstandsklasse til moderat. NIVAs forklaring på hvorfor
2017 kom ut med så dårlige resultater er at prøvene ble tatt for
tidlig på sesongen.
Faktaark om edelkreps
Faktaark om edelkreps i Nitelva og i Leira kom ut rett før jul.
Gratis miljøråd
Prosjektet ble endelig avsluttet i høst. Etter hovedprosjektet ble
avsluttet ble de fire miljørådene som ikke ble med i
hovedprosjektet gjennomført. Vannområdet fikk ny
kontaktperson hos Landbruksrådgivningen, og da gikk ting veldig
radig og bra.
Prosjekter 2019
Det er søkt midler til seks ulke prosjekter:
o Problemkartlegging kraftverk i Nitelva
o Utredening av biotopforbedrende tiltak langs
elvestrekning i Nitelva
o Oppfølging av eldekrepsprosjektet i Leira-vassdraget
o Kartlegging av edelkreps i Lørenskog og Rælingen
o Kartlegging av vasspest
o Kartlegging og overvåking av tre kroksjøer langs Leira

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Temakveld om gjødselshåndtering og markvandring
-

Juni måned foreslås som tidspunkt.
Kan ta noe med RMP og spredning.
Det bør være to møter, ett i Leira og ett i Nitelva.
Norges vel kan være aktuell lokalitet i Nitelva.
Det kan også være aktuelt å ha det hos en bonde.

Hans Petter og Line/
fortløpende
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06/19

Temaer som er aktuelle:
o Biorest
o Kunstgjødsel
o Vise utstyr
Gjerdrum – Skallerud har møtelokaler og utstyr.
Lagring må nevnes!
Nina hører med storfebønder på møte i neste uke og gir Hans
Petter beskjed om hva de sier.

Nina/januar 2019

Vedtak: Planleggingsgruppa jobber frem et forslag til program
Spørreundersøkelse om bruk av gummigranulat på ridebaner
Undersøkelsen bør:
- Stille åpne spørsmål om hva slags materialer banene består av.
- Be om et anslag over banens avstand til nærmeste
vannforekomst.
- Gi mulighet til anonymitet.
- Utføres digitalt (vha. SurveyMonkey eller liknende) der vi har
eiers e-postadresse, og sendes per post med ferdig frankerte
svarkonvolutter der vi ikke har det.
- Hvordan vi kan forhåndsfrankere må sjekkes ut.
Vedtak: Daglig leder utarbeider forslag til spørreundersøkelse.

07/19

Line/før neste møte

Årsrapportering vassdragsovervåking
-

-

Det er uklarhet rundt punktet «gjødseldyrenheter». Ett alternativ
er å benytte husdyrtetthet, der lav/medium/høy-grad,
bestemmes etter skjønn basert på antall dyr og avstand fra
målepunkt.
Anmarkrud hos fylkesmannen kan muligens være behjelpelig med
å få fastsatt erosjonsklasse og planert areal.

Alle/snarest mulig

Line/snarest mulig

Vedtak: Kommunene rapporterer husdyrtetthet for hvert av sine
målepunkter. Daglig leder tar kontakt med Anmarkrud hos FMOV.
08/19

Møteplan 2019
-

Torsdag 9. mai 2019
Torsdag 19. september 2019

Vedtak: Møteplanen godkjennes
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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