Referat fra møte i temagruppe landbruk den 02.06.20
Sted: Teams-møte
Tid: 10:00-11:30
Til stede:

Hans Petter Langbakk, Ullensaker/Gjerdrum
Ida Frantzen Gjersem, Regionkontor landbruk
Nina Lynnebakken, Nannestad
Anne-Kathrine Kristensen, Lillestrøm
Mina Lisa Schou, Ullensaker/Gjerdrum
Ellen Hougsrud, Hadeland landbrukskontor
Einar Teslo, Hadeland landbrukskontor
Marit Sand, Nannestad
Kari Engmark, FMOV (vara)
Line Gustavsen, daglig leder (referent)

Forfall:

Einar Korvald, Bondelaget

Sak

Innhold

01/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

02/20

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Gjennomgang av aktuelle referater
-

03/20

Ansvar/frist

Styringsgruppa

Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.
Orienteringer
-

Prosjekter 2020
o Det skal kartlegges miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva. Vært
mye fokus i Romerikes blad på om det er trygt å spise
fisken.
o To kroksjøer i Nannestad skal tilstandvurderes – disse er
nesten grodd helt igjen.
o Edelkrepsprosjektene fortsetter – noe i Leira,
Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa, men aller mest i
Østmarka.
o Skal kartlegge sinkavrenning fra kunstgressbaner.
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o

04/20

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Valg av ny leder av landbruksgruppa
-

05/20

-

-

Lokaliseringen av vannområdet ble diskutert. Gruppa er enige i at
Fet kommunehus ikke er opptimal plassering av
vannområdesekretariatet og at lokaliseringen bør være innad i
vannområdet, pluss at det bør være et aktuelt fagmiljø.
Det ønskes at dette er noe styringsgruppa jobber med i tiden
fremover.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Hvordan legger vi opp høsten?
-

08/20

Mathias Kværnmo Jerpseth har blitt ansatt som vikar. Han starter
i jobben 17. august 2020 og er ansatt frem til 15. august 2021.
Han har levert masteroppgaven sin innen limnologi denne våren.
Mathias vil jobbe 100% hele året, mens daglig leder vil jobbe 20%
fra 1. september, da hovedsakelig fra hjemmekontor.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Lokalisering av vannområdet
-

07/20

Ny leder ble diskutert og det ble ikke kommet til enighet i løpet
av møtet. Hans Petter påtok seg å lede neste møte, slik at dette
er dekket opp.

Vedtak: Hans Petter Langbakk leder septembermøtet i
landbruksgruppa.
Vikar for daglig leder
-

06/20

3 prosjekter med biologisk overvåking – vannplanter,
bunndyr og begroingsalger. Dette gjennomføres hvert 3.
år.

Ingen vet hvordan smittesituasjonen er til høsten som om neste
møte blir på Teams vil avgjøres når vi vet mer over sommeren.
Vi jobber med spørreundersøkelsen om gummigranulat på
ridebaner i løpet av høsten, og prøver å få den ut til aktuelle
hestegårder innen midten av oktober. Viktig å få med spørsmål
om det er brøyting av banene om vinteren, og om hva slags fyll
de har på banen om det ikke er gummigranulat.

Vedtak: Det vil jobbes i gruppa som tidligere, men møter vil foregå på
Teams om smittesituasjonen krever det.
Oppdatering av Vann-Nett
-

Alle så fort som mulig.

Landbruksgruppa har vært flinke med å komme med nye tiltak,
men vi trenger å få på plass kostnader for i hvert fall noen tiltak.
Vi velger nå å legge inn tiltakene kommunevis, og går bort fra
tidligere tiltaksområder. Årsaken til dette er at det er det som er
lettest ut i fra de tall vi har nå når det gjelder kostnader.
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-

09/20

For kostnader velger vi hydrotekniske anlegg og miljøvennlig
jordbearbeiding, og tall for dette må leveres til daglig leder
snarest.

Vedtak: Tiltakene blir kommunevise, og kostnader legges inn på
tiltakene hydrotekniske anlegg og miljøvennlig jordbearbeiding.
Runde rundt bordet

-

-

-

-

-

-

Lillestrøm
o I Lillestrøm kommune har vannområdearbeidet blitt delt
opp, Ann-Kathrine Kristensen følger opp VO Leira-Nitelva
og Ragnhild Lystad VO Øyeren.
o Mye å sette seg inn i etter kommunesammenslåingen.
o Fått inn mange SMIL-søknader, 44-45 stk. De fleste går på
hydroteknisk.
Regionkontor Landbruk:
o For RKL er det ikke nye kommuner, men ny
vertskommune og ny organisering.
o Det har kommet inn bra med SMIL-søknader. Også her er
det mye på hydrotekniske prosjekter selv søknader fra
Lørenskog
Hadeland:
o Her har det også blitt endringer fra nyttår – Nittedal har
blitt innlemmet, og det tar litt tid å bli kjent med
utfordringene som finnes i Nittedal.
o Bemanning på plass
o Bra med søknader på SMIL og RMP.
Nannestad:
o God oppslutning på SMIL - hydroteknisk. Oppslutningen
var så bra at de gikk tom for penger, men har heldigvis
fått mer fra FM
o God oppslutning på RMP.
o De har fått en hendvendelse på erosjonssikring - ønske
om noe steinsetning på strekning. Det er fra før en dårlig
kantsone på strekningen, kun gras og urter.
Landbrukskontoret ønsker derfor å stimulere til mer
vegetasjon.
Gjerdrum/Ullensaker.
o Bekymret for vannkvalitet gjennom vinteren, det har
vært lite snø og mye regn. Mange steder kan man se at
dette har ført til mye erosjonsskader.
o Bra oppslutning på SMIL. Drenering - mange prosjekter.
Har også fått mye tilleggsmidler.
o Følger opp gjødselsplaner, spredning og lager.
o Stor interesse for pollinerende insekter og soner for
disse.
o Ser ut som det er en oppsving rundt grasdekte
buffersoner.
FMOV:
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o

Har sendt melding til landbruksdirektoratet om mer
dreneringsmidler - regner med å få dette. Ber også om
mer SMIL-midler.
o Merker at organisasjonen har blitt stor etter
sammenslåingen av fylker. Ting tar mer tid.
o Har meldt inn at det må være en avklaring på RMP alt i
november - ikke så sent som har vært vanlig til nå hvor
RMP ikke har vært klart før våronna.
o Regionale miljøkrav: Dette er fortsatt ikke avklart.
Oppsplittingen av vannforekomster har også her ført til
utfordringer. Kan ikke lengre bruke en vannforekomst
som et område men må se på flere vannforekomster
sammen. Det er spesielt kartene som har blitt
utfordrende.

10/20

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Møteplan 2020
-

17. september
November, dato fastsettes på neste møte

Vedtak: Møteplan godkjennes
Eventuelt

-

-

-

Vassdragsovervåkingen:
o Det er ønskelig at også landbrukskontorene får
tilsendt resultatene av de månedlige
vannprøvetakingene.
Mikroplast:
o Hva med mikroplast og forurensning? I enkelte land er det
forbudt å vaske bilen privat da det er så mye mikroplast på
bilene fra veiene. Når veiene feies så dumpes ofte
veigrusen på en landbrukseiendom etter avtale med
bonden. Hvordan er forurensningen i disse haugene?
o Rundballeplast – hvordan blir dette håndtert i de ulike
kommunene? I noen kommuner er det gode
innsamlingsordninger, mens det mangler i andre. I
Nannestad har brenning av plast begynt å bli ett problem.
Flere har begynt med å pakke inn rundballer i først hvit
plast, så svart plast før de så tar ett nytt lag med hvit plast.
Dette gjør det utfordrende med resirkulering.
o Det kan være Vannområde HUVO har gjennomført noe på
dette – må sjekkes opp.
o Kan være aktuelt å ta noen prøver av jord i 2021 for å se
etter mikroplast.
o Mikroplast blir tema på neste møte.
Lokal husdyrgjødsel forskrift:
o Husdyrgjødselforskriftene fortsetter å drøye med å få inn
endringer og skjerpinger, det er derfor aktuelt å vurdere
om det bør lages lokale forskrifter.

Line/vikar – fortløpende.

Vikar/Line
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o
o

o

o

Spredning av husdyrgjødsel fra 20. september til 1.
november er tillatt, men veldig uheldig for vannmiljø.
Det er ønske om å kjøre en prosess i Ullensaker og
Gjerdrum for å få til en lokal forskrift. Dette må selvfølgelig
politisk behandles i disse kommunene.
Når man søker tilskudd til miljøvennlig spredning av
husdyrgjødsel så er det et krav om at det beites eller
høstes etter siste spredning.
Temaet blir en sak på møtet i september – Hans Petter
bistår med å lage ett saksfremlegg.

Hans Petter/10.09.20
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