Referat fra møte i temagruppe landbruk den 21.09.20
Sted: Teams-møte
Tid: 12:00-13:30
Til stede:

Hans Petter Langbakk, Ullensaker/Gjerdrum
Ida Frantzen Gjersem, Regionkontor landbruk
Nina Lynnebakken, Nannestad
Marit Sand, Nannestad
Ann-Kathrine Kristensen, Lillestrøm
Mina Lisa Schou, Ullensaker/Gjerdrum
Ellen Hougsrud, Hadeland landbrukskontor
Einar Teslo, Hadeland landbrukskontor
Line Gustavsen, daglig leder
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent)

Forfall:

Einar Korvald, Bondelaget
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen

Sak
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Innhold
Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
•

Godkjenning av innkalling og dagsorden
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Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Presentasjonsrunde
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Valg av ny leder i landbruksgruppa
Det velges en ny leder i landbruksgruppa for resten av 2020 og
hele 2021.
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Vedtak: Mina Lisa Schou velges til leder av landbruksgruppa fra
dags dato og ut 2021.
Orienteringer
Sporing av e.coli-bakterier
- Runde to av sporing av e.coli-bakterier ble gjennomført før
sommeren på 8 følgende stasjoner:
o Jeksla ved Haugli, J14

Ansvar/frist

o
o
o
o
o
o
o
-

-

-

Bølerbekken, BØL
Ulvedalsbekken, ULV
Stilla, STI
Solbergsområdet, SOL
Haugerbekken/Finstadbekken, H/F
Østbybekken, ØST
Røykåsbeken, RØY

Prøvene avdekket at mesteparten av E. coli-bakteriene
funnet stammer fra annet, noe som vil si naturlige årsaker
(fugler, elg, hund, katt o.l)
Generelt lite bakterier fra mennesker
Bølerbekken hadde høye verdier fra mennesker i
november, men dette var veldig redusert nå før
sommeren. Det har blitt jobbet på en pumpestasjon i
dette området.
Solbergbekken hadde høye verdier fra drøvtyggere før
sommeren. Dette følges opp med landbruksgruppa.
Spørsmål om gris utgjør en del av e. coli-utslagene. Gris
kan skilles ut separat fra leverandør, men det ble ikke
påvist gris tidligere da dette ble gjort.

Lillestrøm, Nannestad,
Ullensaker/Gjerdrum prater
med økologigruppa innen 9.
oktober.

Overvåkingsprogram ut på anbud
- Lørenskog skal inn i overvåkingsprogrammet
- Temagruppe landbruk sender innspill på hvilke nye
prøvestasjoner de ønsker vannprøver fra i det nye
overvåkningsprogrammet. Bør samordne med
kommunens representant som sitter i økologigruppa.
(Gjelder ikke kommunene Oslo, Lørenskog, Gran og
Lunner)
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Gruppa samarbeider
med økologigruppa for å finne nye mulige prøvestasjoner.
Mikroplast
-

-

Det er et ønske om å vite hvor grøfterens blir deponert,
spesielt av større aktører som Statens vegvesen og
fylkeskommunen. Innholdet i disse massene kan være
interessante i forhold til mikroplast med opphav fra bil, og
videre avrenning til vannforekomster.
Kommunene deponerer ikke lengre grøfterens på
landbrukseiendommer.

Resirkulering av rundballplast
-

I noen kommuner finansieres innsamling av plasten. SMILmidler har tidligere bidratt til innsamlingen. Dette
praktiseres ikke lengre da det ble vanskelig å
administrere/samle inn plast for bøndene og vanskelig å
dokumentere kostnader i regnskap for smilmidler. Plasten
ble levert ved Gardermoen.

Vannområdekoordinator
oppretter dialog med Statens
vegvesen og fylkeskommunen
før neste møte.

-

-

16/20

Lillestrøm: plasten samles inn av Rødsrud plastmottak i
Østfold, men det er uvisst hva som skjer med plasten
etterpå.
Det er fremdeles en utfordring med at plasten brennes
istedenfor å levere den inn. Informasjon angående dette
har blitt gitt ut.

Vedtak: Statens vegvesen og fylkeskommunen forespørres om
hvor masser ved grøfterens blir deponert.
Lokal husdyrgjødselforskrift
-

-

-

-
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Ullensaker/Gjerdrum foreslo å selv kjøre saken om
forskrift på spredning av husdyrgjødsel videre til
politikerne i kommunene.
Diskusjonen med de andre kommunene i møtet
belyste problemstillingen rundt mangelen på
lagerplass i forhold til behov, og at gjødselen blir
kjørt ut for sent.
Forslaget om kortere spredningstid vil spesielt
påvirke bønder som allerede ligger på etterskudd,
og må kvitte seg med gjødsel.
Det ble i tillegg kjørt en diskusjon på miljøvennlig
spredning, hvor veilederen spesifiserer at avlinga
må slås etter spredning.

Vedtak: Gjerdrum/Ullensaker jobber videre med saken uten
bistand fra vannområdet. Ved behov vil saken tas opp igjen i
gruppa.
Oppdatering på vannforvaltningsplan og tiltaksprogram
Utarbeiding av ny vannforvaltningsplan er i fase 1 av 5. Høring av
utkastet er satt opp fra 1. januar – 31. mars. 2021, hvor dere kan gi
innspill.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
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Aktiviteter 2021
Forslag
-

-

Mikroplast/plast i landbruket
o Prøvetagning av jord for å se etter mikroplast ved
de mest trafikkerte veiene
Gjødselskontroller
Kartlegging av kantsoner
o Bruk av nye ortofoto og droner. Lillestrøm
kommune har en drone som kan benyttes.
Eventuelt kan vi leie Øystein Søbye. Ved bruk av
drone må det i enkelte områder søkes om
tillatelse.

o

-

Det er viktig at kartleggingen følges opp av en
vurdering av hvor det bør gjennomføres tiltak for
å bedre kantsonen.
o Skog nær bekkekanter bør inkluderes i
kartleggingen
Temakveld om gjødselshåndtering og markvandring.
o Gjennomføres hvis smittesituasjonen tillater det
Informasjonsmøter/kampanje om miljøkrav i Nitelvavassdraget og eventuelt Leira-vassdraget ved ny forskrift.
o Avventer fylkesmannen progresjon. Om ny
forskrift foreligger i løpet av 2021 vil det bli
gjennomført informasjonskampanjer.

Vedtak: I 2021 vil det jobbes med overnevnte saker.
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Spørreundersøkelse om gummigranulat
-
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Det ble lagt til spørsmål i spørreundersøkelsen.
Spørreundersøkelsen sendes ut per post. Ferdig frankert
konvolutt bør vedlegges for å få flest mulige svar i retur.
Neste steg er å innhente data fra Mattilsynet om hvem
som har hest i området før en eventuell kartlegging av
ridebaner.

Vedtak: Spørreskjemaet ferdigstilles. Hesteeiere kartlegges.
Runde rundt bordet
Alle forteller kort om relevante ting i sin kommune

Lillestrøm
- Mange SMIL-søknader på hydrotekniske tiltak
Hadeland landbrukskontor
- Mange SMIL-søknader på hydrotekniske tiltak
- Mye midler brukt på drenering
Ullensaker/Gjerdrum
- Mange SMIL-søknader
- Mange saker på drenering
- Har gitt 60% tilskudd
- De har hatt møte med VARV om bla. vannforskriften
Regionkontor landbruk
- Sitter igjen med litt SMIL-midler
- Sendt inn igjen til fylkesmannen
Nannestad

Mathias/Line kontakter
Mattilsynet

-

Mange SMIL-søknader på hydrotekniske tiltak.
Mange saker på drenering

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Møteplan 2020
•

November

Vedtak: Mandager var eneste dag i november som passet alle.
Eventuelt
- Vannprøvene fra vinter og vår etterspørres. Disse har ikke
kommet fra leverandør de siste månedene, og er i fokus.
Sendes ut så fort vannområdet har mottatt resultatene.

