Referat fra møte i temagruppe landbruk den 19.09.19
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Kongsrud
Tid: 12:30-15:30
Til stede:

Hans Petter Langbakk, Ullensaker/Gjerdrum (leder)
Ida Frantzen Gjersem, RKL
Nina Lynnebakken, Nannestad
Anne-Kathrine Kristensen, Fet
Mina Lisa , Ullensaker/Gjerdrum
Marit Sand, Nannestad
Heidi Engelhardt-Bergsjø, FMOV (vara)
Line Gustavsen, daglig leder (referent)

Forfall:

Einar Korvald, Bondelaget
Kari R. Engmark, FMOV
Ragnhild Lystad, Sørum

Sak

Innhold

17/19

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

18/19

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Godkjenning av referatet fra 3. juni 2019

19/19

Vedtak: Referatet godkjennes uten merknader.
Gjennomgang av aktuelle referater
-

20/19

Ansvar/frist

Prosjektgruppa
Styringsgruppa

Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
Orienteringer
- Prosjekter 2019
o Det kartlegges edelkreps i Lørenskog og Rælingen, pluss
at edelkrepsprosjektet fra 2018 i Leiravassdraget følges
opp.
o Tilstandsvurdering av tre kroksjøer i Skedsmo og Fet er i
gang. Disse kroksjøene er omkranset av landbruksareal.
NIVA har oppdraget og har undersøkt vannplanter,
krepsdyr og eDNA for amfibier.
o Kartelgging av vasspest i Lunner er gjennomført av NIVA i
sommer. Rapport vil foreligge før jul.
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o

-

Utredning av biotopforbedrende tiltak langs Nitelva. Det
er en elvestrekning av Nitelva som har blitt veldig
kanalisert fra å ha vært en flott meandrerende strekning.
Endringen skjedde gradvis etter 1946. NIVA undersøker
hvilke tiltak som kan gjennomføres for å forbedre
leveforholdene for fisk, edelkreps og elvemusling.
o Kraftverk – NIVA har fått i oppdrag å undersøke hvordan
de tre kraftverkene i Nitelva påvirker Nitelva. De skal også
se på hvordan reguleringen av vann i Nordmarka påvirker
vannmengden, og vilke konsekvenser dette til sammen
har på det biologiske mangfolde.
Spørreundersøkelse om gummigranulat på hestegårder.
o Det har dessverre ikke vært tid til å følge opp dette per
nå. Håper å få laget en spørreundersøkelse i løpet av
høsten.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
21/19

Regionale miljøkrav på høring
-

22/19

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

-

23/19

Heidi startet med en gjennomgang av høringen. Det var så rom
for en diskusjon.
Ingen motforestillinger mot de miljøkravene som er foreslått for
Leira-Nitelva.

Høsten har kommet fort på og det blir fort mørkt på
ettermiddagen. Det ble derfor besluttet å utsette temakvelden til
våren/forsommeren 2020.
Hans Petter ønsker å ha med en til i planleggingen, Nina stiller
opp.

Vedtak: Hans Petter og Nina jobber videre med et opplegg for
temakveld våren/forsommeren 2020.
Oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram
-

-

Denne høsten skal vannforvaltnigsplan og tiltaksprogram
oppdateres. For oss vil jobben bestå i å oppdatere Vann-Nett.
Følgende må gjøres i løpet av høsten:
o Gå igjennom om det er nye påvirkninger i
vannforekomstene
o Vudrere de påvirkningene som i dag er registrert –
stemmer de og har de rett påvirkningsgrad
o Dagens tiltakspakker må splittes i ulike tiltak som gjelder
på vannforekomst- og kommunenivå slik at vi lett kan
rapportere per vannforekomst/kommune.
Line vil føre inn nye tiltak inn i Vann-Nett for kommunene.
Fylkesmannen skal oppdatere påvirkninger i Vann-Nett.
Fristen for å oppdatere Vann-Nett er satt til nyttår.

Hans Petter og
Nina/fortløpende.

Line/før nyttår
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-

-

-

24/19

Line/snarest

Alle/25. november

Vedtak: Hver kommune går igjennom sine vannforekomster og
sender inn oppdateringer til vannområdet.
Runde rundt bordet
-

-

25/19

Det vil sendes ut en liste over mulige påvirkninger, mulige tiltak
og en Excel-fil over hva som ligger i Vann-Nett per i dag og hvor
det er mulig å føre inn nye påvirkninger/tiltak.
Det kan være lurt å ta for seg en og en vannforekomst, og sette
opp en plan for arbeidet. Send gjerne inn oppdateringer til Line
fortløpende (både påvirkninger og tiltak) slik at det kan bli lagt
inn fortløpende i Vann-Nett.
Frist for å levere inn til vannområdet blir mandag 25. november
Om ønskelig kan daglig leder komme på et møte for å bistå i
arbeidet.

Sørum: Har en sak inne om ulovlig bakkeplanering. De har vært
på befaring og krevd stans i arbeidet. Det foreligger en tillatelse
til nydyrking, men vilkårene i den tillatelsen har ikke blitt fulgt.
Nannestad: Kommune-Kari – skal fore henne med informasjon.
Mye av innbygernes henvendelser skal gå til Kommune-Kari.
Ullensaker/Gjerdrum:
RKL: Kommunesammenslåing og oppretting av nytt regionkontor
Landbruk. Det nye regionkontoret vil ligge i Lørenskog og være
for kommunene Oslo, Lørenskog og Rælingen. Nittedal går til
Hadeland.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Møteplan
-

Neste møte blir i starten av 2020.

Eventuelt
-

Aktiviteter for 2020 vil bli avklart på mail i løpet av november.
Valg av ny leder vil skje på første møte i 2020.
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