Referat fra møte i landbruksgruppa
Tid: 10.05.2021, 12:00 – 13:30.
Sted: Teams-møte
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
Einar Teslo, Hadeland landbrukskontor
Asbjørn Dahle, Bondelaget
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Statsforvalteren
Line Gustavsen, daglig leder vannområde
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent)

Forfall:

Ellen Hougsrud, Hadeland landbrukskontor
Ragnhild Aasgaard Lystad, Lillestrøm

Saksliste
Sak nr. Innhold
11/21 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
•

12/21

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Orienteringer
12/21-1 Kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum
- Det jobbes i rasgropa, der NVE sikrer bekken og bekkeutløpet nederst
i rasområdet. Det lages et nytt felles bekkeløp med Tistilbekken langs
rv. 120. Ytterligere utglidninger forebygges. Mye av bekken mot Leira
har tilført slam pga. skredet. Utglidninger i elvekanter på Kløfta viser
det samme, hvor utglidde masser gir dårlig vannkvalitet pga. erosjon.
- Eiendeler ryddes opp fra husstandene tatt av skredet. Det ønskes
grunnboringer i selve rasgropa.
- Jordene i nærheten av gropa er frigjort, og kan brukes til produksjon i
år. Grunneiere må søke om adgang. Flere eiere har jord på begge
sider i rasområdet. Det er lagt en midlertidig tilgangsvei over

Ansvar/frist

-

-

rasområdet mellom disse jordene. Statsforvalter og Miljødirektoratet
har tatt en befaring for å se hva naturskadeordningen kan dekke for
bøndene. Det kommer til å bli en større politisk situasjon om hvordan
rasområdet kan brukes fremover.
Massene fra raset gjenbrukes. Det er rimeligere enn kalk for
stabilisering og pukklegging. Det er noen uavklarte ansvarsroller
knyttet til gjenbruk av masser på landbruksarealer, da NVE lover bort
massene uten kommunens involvering og godkjenning om nydyrking.
NVE kjører i stor grad sin egen gjennomføring uten mye inkludering
av kommunen. Det er ikke tid til høringer blant annet.
Det ønskes en sammenstilling av alle kart med rør som ligger i
bakken, i håp om at dette kan være med å forklare hvorfor skredet
skjedde.

12/21-2 Skredet i Leirbekken i Nannestad
- NVE har etablert anleggsveier nede i bekken. Vegetasjonen er hogget
reint. Sprengstein er kjørt inn, og hele bekkeløpet og en sidebekk er
steinsikra. Sidearmer til raviner er sikret.
- Skjærer ned topper for å avlaste flere områder.
- Ønskes støtteordning på sikring av bekk mot erosjon
Innspill angående fremtidige erosjon og sikring:
- Det er et dilemma at grunneiere har ansvaret for å sikre sine bekkeog elvekanter mot erosjon og utglidninger, mens de samtidig skal ha
en kantsone som ivaretar biomangfold. De to målene er ofte
motstridige.
- I Lillestrøm kommune dekkes nå geotekniske undersøkelser 100% av
SMIL-midler. Det vil gå utover andre søknader.
-

-

Med klimascenarioer som predikerer mer nedbør i fremtiden blir økt
flom og erosjon større utfordringer. Som eksempel stiger i dag
Gjermåa 3-4 meter ved mye regn. Det bør fordrøyes mer for å bøte
på endret vannregime.
Da skred/utglidninger av økt erosjon kommer til å bli mer og mer
vanlig må skred inn som påvirkning på vann-nett. Naturen står for
flere av skredene som har vært, som en naturlig påvirkning. Alle skred
kan ikke være landbrukets ansvar.

12/21-3 Kantsoner
- Statsforvalteren har blitt forespurt om informasjonsmateriell på
kantsoner. Temaet er veldig relevant til fokuset gruppa har på
erosjon langs elve- og bekkekanter, og gruppas representant fra
Statsforvalteren tar problematikken med videre i letingen.
12/21-4 Kjemisk klassifisering
- Det settes mer fokus på kjemisk klassifisering i kommende
planperiode, 2022 – 2027. De fleste vannområdet begynner å få en
god oversikt over økologisk tilstand i de ulike vannforekomstene,
mens kjemisk klassifisering gjenstår i stor grad. Her er det mest
miljøgifter som undersøkes.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Heidi, 31.05

13/21

Spørreundersøkelse om gummigranulat
Da det ikke er anledning til å sende ut spørreundersøkelsen enda, ønskes det
å søke opp resterende personer i skjemaet som har blitt sendt rundt til
kommunene. Å ha mottagernes kontaktinfo digitalt vil spare oss for både tid
og ressurser når undersøkelsen sendes ut.

14/21

Vedtak: Excel-skjema sendes ut til kommunene.
Skriv om rundballeplast
Tilbakemeldinger på det første utkastet har blitt tatt med i videre arbeid, og
utkast 2 ble gått igjennom. Neste steg blir å jobbe med dokumentets design.

15/21

Vedtak: Innspill tas med videre i arbeidet.
Mikroplast
Statens vegvesen og fylkeskommunen deltok på et møte i februar med
landbruksgruppa angående grøfterensk og forurensede masser. I diskusjon
om hva vi fikk ut av møte kom det frem at prøvetaking og deponering blir noe
begrenset av byggherre og entreprenørers egen praksis. Videre arbeid med
mikroplast ble ikke bestemt. Det trengs et klart mål for hvordan gruppa kan
jobbe med problematikken fremover.

16/21

Ingen vedtak
Ansettelse av student sommeren 2022
Det foreslås å opprette en sommerjobb med hovedmål om å kartlegge kilder
til søppel og punktutslipp i Nitelva. Saksfremlegget ble gått igjennom uten
større innvendinger til forslaget om opprettelse av stillingen.
Det ble poengtert at sommerjobbstudenten vil jobbe i en periode uten
mange tilgjengelige ansatte, og at dokumentasjon kommunen legger frem,
må legges frem før de ansatte tar ferie.

17/21

Vedtak: Saksfremlegget ble gått igjennom uten større innvendinger.
Runde rundt bordet
Ullensaker/Gjerdrum
- Jobber med SMIL, drenering og produksjonstilskudd.
- 35 SMIL-søknader, og det er ikke nok penger til alle disse.
- 14 dreneringssaker.
Regionkontor landbruk
- Jobber med SMIL, drenering og produksjonstilskudd, men også
inndratte midler i tillegg, som kan brukes til forurensingsprosjekter.
- Fokus på kontroll av gjødslingsplaner i kommende sesong under
produksjonstilskudd.
Lillestrøm
- Mest SMIL-søknader, litt dreneringssaker og ellers inndratte midler
de kan bruke på andre søknader.

Alle - 14.06

-

Startet med kommuneplanens arealdel og temaplan landbruk.
Har vært engasjert i sikringssak i Jeksla bekken.

Nittedal
- Jobber mye med SMIL, hydrotekniske tiltak, dreneringssaker og
kontroll av gjødslingsplaner.
- Har mottatt en interessant klagesak på gjødslingsplan.
- Arbeides med ny arealplan og anlegning av tursti langs Nitelva.
Nannestad
- SMIL, dregning og produksjonstilskudd med kontroller.
- For lite midler til SMIL-søknadene.
- Lite saker på drenering.
- Jobber med handlingsplan for klimastrategi.
Statsforvalteren
- Det vil holdes webinar i juni om kvikkleire og SMIL.
- Regionale miljøkrav skulle egentlig komme ut på høring, men
høringen er utsatt. Det skal først holdes en fagkonferanse mellom
landbruk- og miljødirektoratet i sommer. Planen er fremdeles å
kunngjøre de regionale miljøkravene 1.1.2022.

18/21

Møteplan 2021
Neste møte blir en mandag i september, og dato settes i etterkant av møtet.
Vedtak: Møteplan godkjennes
Eventuelt
Mathias
Glasskår i store mengder på jorder ved Sundtangen. Dette kan være til skade
for viltet rundt, men også brannfare på varme dager der sollyset forsterkes i
glasskårene.

