Referat fra møte i temagruppe landbruk den 01.02.21

Sted: Teams-møte
Tid: 12:00-14:30
Til stede:

Mina Lisa Schou, Ullensaker/Gjerdrum (leder)
Hans Petter Langbakk, Ullensaker/Gjerdrum
Ida Frantzen Gjersem, Regionkontor landbruk
Nina Lynnebakken, Nannestad
Ann-Kathrine Kristensen, Lillestrøm
Ragnhild Aasgaard Lystad, Lillestrøm
Marit Sand, Nannestad
Ellen Hougsrud, Hadeland landbrukskontor
Einar Teslo, Hadeland landbrukskontor
Asbjørn Dahle, Bondelaget
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent)

Saksliste
Sak nr. Saker
1/21

•

2/21

Ansvar/Frist

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Orienteringer
2/21-1 Bunndyr og begroingsalger
- Av de undersøkte stasjonene var
o 4 i svært god tilstand
o 13 i god tilstand
o 15 i moderat tilstand
o 4 i dårlig tilstand

2/21-2 Sinkavrenning fra kunstgressbaner
- Gummigranulat har stort utlekkingspotensiale da
overvannet viste høye verdier av sink.
- Fortynningseffekten er stor og viser ingen direkte
påvirkning på de målte resipientene.
- Gummigranulat på avveie er fremdeles et problem,
angivelig i større grad for jordlevende organismer.
2/21-3 Miljøgifter i fisk
- Fisken undersøkt i Nedre Nitelva viste konsentrasjoner av
PFOS og kvikksølv som kategoriserer vannet til «ikke god»
kjemisk tilstand.
- Det har i høst blitt satt nye grenseverdier for PFAS, som nå
er strengere enn de var før.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Kvikkleireskredet i Gjerdrum
Kvikkleireskredet i Gjerdrum gikk den 30. desember Ved Ask. 11
menneskeliv gikk tapt, rundt 1600 ble evakuert, og mange kan
fremdeles ikke flytte hjem. Det letes fremdeles etter savnede i
området.
Det har vært store utfordringer knyttet til daglig drift på gårdene
hvor husdyr trenger stell. Det har blitt rigget aggregater og dratt
ledninger for å sørge for vann og strøm. Planer har blitt utviklet for
hvordan faglig drift kan fortsette med foring/kalving osv.
Bondelaget har hjulpet kommunen mye. Folk har bidratt masse
med 12-timers vakter mange dager i uken.
Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til sikkerheten i området,
og det kan ta flere måneder før man vet hva som vil skje i
området. Kommunen vurderer byggeforbud i den evakuerte
sonen.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Leirskredet i Nannestad
Det gikk et kvikkleireskred i Nannestad kommune 17. desember i
Leirbekken. Skredet startet i mars 2020, men utviklet seg til å bli
mer omfattende mot slutten av året. 9 husstander er evakuert.
NGI undersøker grunnen i området for å vurdere stabiliteten. Det
er påvist kvikkleire enkelte steder.
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NVE jobber nå aktivt i området med sikring av rasområdet. Det
skal anlegges en vei langs bekken mens sikringen pågår slik at stein
kan legges ut. Det skal også fjernes masser fra flere av
høydepunktene i området for å avlaste grunnen, slik at det ikke
skal rase mer.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Mikroplast

Spørsmålene som er sendt inn til Statens vegvesen og
Fylkeskommunen ble gjennomgått.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Aktiviteter 2021
-

-

-

-
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Mikroplast i landbruket
o Det vil bli jobbet med mikroplast via:
▪ Skriv om rundballeplast
▪ Møte med SSV og FK m. oppfølging
Gjødselkontroller
o Det hender det observeres avvik i gjødsellagring
når det utføres kontroller, men også utenom
kontroller, og av privatpersoner. Som en
påminnelse kan det opplyses i de lokale
informasjonsbrosjyrene tilsvarende Kveka i
Inkluder en tekst om
Ullensaker og Gjerdrum, at det gjennomføres
gjødselkontroller i neste
kontroller, og at hvem som helst kan bli trukket ut informasjonsskriv. Alle.
til kontroll. Det bør linkes/henvises til ønsket
standard, og hva som er avvik, slik at bonden
enkelt kan vite om han/hun er innenfor rammene.
Kartlegging av kantsoner
o Det finnes allerede en del informasjon på
kantsoner, og det skal jobbes med å samle
sammen dette, før veien videre bestemmes.
Temakvelder
Informasjonsmøter

Frist 31. mars.
Statsforvalteren.

Vedtak:
1. Gjødselkontroller får et eget avsnitt i de lokale
infoskrivene.
2. Informasjon på kantsoner samles inn.
Spørreundersøkelse om gummigranulat
Det trengs fremdeles e-postadresser til hesteeiere fra følgende
kommuner:
- Lillestrøm
- Nannestad

Frist 23. februar.
Lillestrøm og Nannestad
kommune

Dette må på plass før arbeidet kan fortsette.
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Vedtak: E-postadresser sendes inn via tilsendt Excel-ark.
Skriv om rundballeplast
Bondelagene i tidligere Fet og Sørum kommuner har
innsamlingsrunder, og plast kan leveres i Nes (Esval), Gardermoen
(Ragn Sells) og Frogner (Stena Recycling). Problematikken rundt
rullballeplast belyses i et skriv, og overnevnte ordninger kan
presenteres som en oppfordring til bruk av eksisterende tjenester. Frist 16. mars. Mathias
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Vedtak: Arbeidet med et informasjonsskriv om rundballeplast
startes.
Runde rundt bordet
Ullensaker/Gjerdrum
- Er i sluttfasen av saksbehandling av RMP og PT. RMP
utbetales snart.
- Det er mottatt penger tilskudd til drenering.
Lillestrøm
- Ferdig med saksbehandling av PT og RMP.
- Kommuneplanens arealdel skal rulleres.
- Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midler ble vedtatt før jul,
og skal sendes til Statsforvalteren.
Hadeland
- Er i sluttfasen av saksbehandling av RMP og PT.
- Jobbes med naturstier langs Nitelva. Det er snakk om 3
aktuelle områder hvor dette kan være.
- Kommuneplanen rulleres, og det ønskes mer fokus på
utbygging og tette flater i forhold til flom på
landbruksarealer nedstrøms.
Landbrukskontoret
- Jobber med rapportering av hva skjedde i 2020.
- Vedtatt tiltaksstrategi for SMIL-midler.
Nannestad
- Er i sluttfasen av saksbehandling av RMP og PT.
- Har mottatt midler på SMIL og drenerings-tiltak.
- Det er en del bekymringer for mer erosjon og ras på
eiendommer. Det er et økt press på jordbruksarealer
nedstrøms for områder i utbygging. Mer tette flater gir
mindre fordrøyning i terrenget som kan gi mer flom.
- Raset som var Nannestad blir et visningsprosjekt, der det
tas bilder kontinuerlig med drone. Folk kan da følge
stabiliseringen av området.
Statsforvalteren
- Kartutviklerne hos Statsforvalteren jobber med å utvikle
nye erosjonsrisikoklasser for de ulike vannområdene.
- Det skal lages en brukervennlig ny kartløsning.
- Det ble søkt for 12% mer enn hva RMP-potten kunne gi.
Oslo og Viken har nå felles pott, men det er for lite midler.
- Klimarådgivning skal inngå i RMP, men det er ikke oppklart
om det blir bevilget penger til det.
- Landbruksdirektoratet har lagd en ny fordelingsnøkkel til
RMP-midlene, der vanntilstand ikke er vektlagt i den nye
fordeling.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering
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Møteplan 2021
-

Neste møte blir en mandag i mai.

Vedtak: Møtedato bestemmes i etterkant av møtet.
Eventuelt
Hans Petter Langbakk – Bekymringer rundt nye skred
-

-

Grunneiere er bekymret for nye kvikkleireskred, spesielt
der det er sprekker i terrenget.
På en befaring ved Kløfta ble det observert en sprekk som
er forårsaket av erosjon langs en bunnrenne.
Erosjonen kan påvirke områdestabiliteten, og bør
utbedres, men det er uklart hvem som skal stå økonomisk
ansvarlig i en slik situasjon.
Problemstillingen har kommet opp i flere kommuner og
blir mer og mer relevant med økende bekymring for nye
skred.

Heidi Engelhardt-Bergsjø, Statsforvalteren
-

-

Det arbeides med ny forskrift om regionale miljøkrav.
Planen er å fastsette ny forskrift 01.01.2022, som trer i
kraft fra og med 01.01.2023.
Inntil ny forskrift trer i kraft vil opprinnelige forskrifter og
tilhørende virkeområder fortsatt gjelde, men da med nye
erosjonsrisikokart som grunnlag.
Det etterspørres kvalitetssikring av de nye
områdegrensene i en av kartløsningene.
Leder av landbruksgruppa, vannområdekoordinator og
12. mars
daglig leder bistår Statsforvalteren i arbeidet.

