Referat fra møte i temagruppe landbruk den 03.06.19
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
Kari Engmark, FMOV
Einar Korvald, Akershus bondelag
Line Gustavsen, daglig leder (referent)

Forfall:

Sak

Innhold

09/19

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

10/19

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Godkjenning av referatet fra 24. januar 2019

11/19

Vedtak: Referatet godkjennes uten merknader.
Gjennomgang av aktuelle referater

Ansvar/frist

Referatene fra møte i vannområdets styringsgruppe 6. mai 2019 og
fra prosjektgruppa 3. juni 2019 ble gjennomgått.

Inn

Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
Runde rundt bordet
- Fet:
o Har kun fått inn to SMIL-søknader, og ingen
dreneringssøknader.
- RKL:
o SMIL runde. Alt av midler er oppbrukt.
o Jobber med fangdam i Nittedal - forhåndskonferanse
med plan- og bygningsmyndighetene.
o Har fortiden en som jobber med å prøve å få på plass
en veileder rundt prosessene som går rundt det å ta
vare på jordsmonn ved blant annet reguleringsplaner.
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Nannestad:
o Har kun fått inn to SMIL-søknader om hydrotekniske
tiltak, og to søknader om drenering i Leiravassdraget.
Generelt lav oppslutning om SMIL i år.
Ullensaker/Gjerdrum:
o Smil 15 søknader innen fristen. 3 dreneringssøknader.
Mye mindre søknader enn vanlig.
o Har fått innspill fra NIBIO om at man ikke kan ha på
siltholdig matjord der det er erosjonsklasse 3 og 4.
o Problem ved boligutbygging er at vann føres ut over
jordbruksareal, videre inn i en ravine før utløp i
Gjermåa. Dette er i følge reguleringsplanen (ut over
jordbruksarealet). Utløpet renner ut i ravine som har
høyeste rasklasse og det er kvikkleire. Problem at
vannet føres til annenmannsgrunn, og så sitter bonden
igjen med mye vann på sitt areal som må håndteres.
▪ Statens vegvesen har samme fremgangsmåte.
o Innspill: Kan være aktuelt at en fra landbruksgruppa
holder ett innlegg om dette for
kommunalteknikkgruppa, gjerne på et møte hvor også
statens vegvesen deltar.
Sørum:
o Kun fått inn en dreneringssøknad, men 23 søknader å
Smil. Kun 3 av disse er i tilknytning til Leiravassdraget.
o De har hatt et møte med NVE for å se på smil-tiltak.
Bondelaget:
o Bondelaget venter på at miljøkravene skal komme på
høring. Det kan være at de som sitter i vannområdene
blir involvert i dette arbeidet.
FMOV:
o Prøver å koordinere svar på RMP-spørsmål.
o Jobber med å samordne de tre fylkene når det gjelder
SMIL. Alle tiltaksstrategiene skal legges ut på nett.
o Det vil bli en ny fordeling av SMIL-midler i september.
Det er igjen mye penger. Mest i Østfold og Buskerud.
Det vil bli omfordelt til kommuner i Akershus og da vil
hydrotekniske tiltak prioriteres.
o Det er også mye penger på drenering.
o Erosjonsrisikokart - har kommet nye kart, men de vil
ikke legges inn i Estil. Man søker fortsatt nå på de
gamle kartene, men fra 2020 vil man søke på de nye
kartene. For Akershus sin del vil mye mer havne i
erosjonsklasse 1 og 2.
o Kartene tar ikke hensyn til hellning. Det er mulig at
NIBIO får ett ekstra oppdrag om å få kartfestet hvor
drågene er. Om dette blir et eget kart eller en funksjon i
erosjonskartene er usikkert.

Line/før neste møte i
kom.tek. gruppa.
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KLD var på befaring i vannområdet 22. mai 2019. De fikk
informasjon og se flere ulike problemstillinger, tiltak og
prosjekter i Gjerdrum og Nittedal.
Nytt mandat for vannområdet. Det jobbes med å få på plass ett
nytt mandat for vannområdet før sommeren. Dette blir et større
dokument enn dagens mandat, men vil ikke ha noen innvirkning
på hvordan landbruksgruppa jobber. Nytt mandat skal
forhåpentligvis vedtas av styringsgruppa 18. juni 2019.
Prosjekter 2019:
Vannområdet har søkt om midler til 6 ulike prosjekter og fått
tilsagn på fire av prosjektene. De to siste prosjektene vil fortsatt
bli gjennomført med avsatt egenkapital, men da i mindre omfang.

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

-

-
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Kari/ 1. juli 2019

Orienteringer
-

14/19

Innspill: Kari undersøker om det er mulig å få tak i de
nye kartene alt nå. De kan være gode å ha i forbindelse
med høringen av miljøkrav.

Hans Petter har undersøkt litt rundt mulighetene for en
temakveld om gjødselshåndtering, inkludert markvandring.
Mange leier inn Eggum for å spre med slepeslangesystem.
Landbruksrådgivningen skal ha et møte på Kjelle hvor blant annet
Yarra skal vise frem produkter. Kart vil også være tema – hvordan
få riktig gjødsling på rett sted. Temaet for dette møtet er korn,
kunstgjødsel, sprøyting og plantevern. Dette er mest sannsynlig i
samarbeid med VO Haldenvassdraget. De skal ha tre
markvandringer om jordliv og jordstruktur.
Aktuelt tidspunkt er månedskiftet juli/august.
o Kan høre om landbruksrådgivningen kan delta.
o Utstyr for å spre fangvekster på åkre kan være aktuelt på
dette tidspunktet.
o Bør være en kombinasjon av både husdyrgjødsel og korn.
o Miljøavtalene er svært aktuelle å nevne på møtet.
o Øysten Haugerud har jobbet med «Levende matjord» og
kan være aktuell til å stille på markvandring.
Hans Petter snakker med Landbruksrådgivningen og sonderer
terrenget. Holder landbruksgruppa oppdatert.

Hans Petter/fortløpende.

Vedtak: Hans Petter jobber med forslag til opplegg for temakvelden.
Regionale miljøkrav på høring
-

De regionale miljøkravene kommer snart til å bli sendt ut på
høring. De vil bli sendt ut selv om kartet som medfølger ikke her
helt riktig.
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For områder som ikke har hatt miljøkrav vil kravene først gjelde
fra 2021. For de andre gjelder første punkt fra 2021, mens resten
gjelder fra 2020.
Høringsfristen blir i oktober eller november.
Det var spørsmål på møtet om når man skal gjøre avkortning ved
brudd på miljøkravene. Ved avdekking av brudd må det
informeres om at det er et brudd og om hva som kan gjøres for å
rette opp i dette.
Hvordan skal vi gå frem for å informere på en god nok måte?
Dette blir tema på neste møte i landbruksgruppa.

Line/før neste møte

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Møteplan 2019
-

September 2019

Vedtak: Møteplanen godkjennes
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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