Referat fra møte i landbruksgruppa
Tid: 06.12.2021, 10:00 – 11:30.
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
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Statsforvalteren
Line Gustavsen, daglig leder vannområde (referent)

Forfall:

Ragnhild Aasgaard Lystad, Lillestrøm
Asbjørn Dahle, Bondelaget
Ellen Hougsrud, Hadeland landbrukskontor

Saksliste
Sak nr. Innhold
30/21 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Ansvar/frist

Feil i sak 37/21 i innkallingen - det skulle være møteplan 2022 og februar som
forslag til måned for nytt møte.

31/21

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Gjennomgang av aktuelle referater
Referatet fra siste møte i vannområdets styringsgruppe ble gjennomgått.

32/21

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Orienteringer
32/21-1 Overvåkingsprogrammet
- Det er endelig tatt en avgjørelse og tilsagnsbrev vil snart bli sendt ut.
32/21-2 Undersøkelse om gummigranulat
Line/januar 2022

-

Det har ikke vært fremgang i prosjektet. Sender ut sms, epost og brev
i januar slik at det ikke blir borte i førjulsstresset.
32/21-3 Oppblomstring av blågrønnalger i Råsjøen
- Det har i høst vært oppblomstring av blågrønnalger i Råsjøen. Dette
er uvanlig på denne årstiden og i et område hvor det ikke er
næringspåvirkning. Analyser viste seg at de ikke var
giftproduserende. Har vært skogbruk i området – om det har bidratt
til situasjonen er uvisst.
32/21-4 23.9.21: Algevekst, inkl. nitrogen fra jordbruket. Vannforeningen
(lenke).
- Anbefaler alle å se opptak fra dette seminaret.
32/21-5 21.10.21 Skogwebinar
Line/desember 2021
- bra webinar om skog – presentasjonene sendes ut til gruppa.
32/21-6 25.-26.11.21 Samling i vannområdeforum (for VO, SF, FK, VRM)
- Kort orientering om hva som var tema på vannområdeforum.

33/21

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Mikroplast
Det er i 2021 laget et faktaark om rundballeplast, samt vi jobber med
gummigranulat på ridebaner. Det blir derfor ikke satt opp flere aktiviteter på
mikroplast for 2022, men om det dukker opp aktuelle temaer tar vi de inn i
gruppa.
Vedtak: Det fastsettes ingen nye temaer på mikroplast i denne omgang.

34/21

Aktiviteter 2022
Kantsoner:
- Første prioritet er å kartlegge kantsonene i løpet av senvinteren 2022
for så å vurdere prosjekter vår/høst som kan gjennomføres i 2023.
- Statsforvalteren har sendt over en god del informasjon om kantsoner,
dette er tilstrekkelig i denne omgang. Om det blir behov for mer vil
landbruksgruppa etterspørre dette.
Informasjonskrav/kampanje om miljøkrav
- Når de nye miljøkravene er klare vil det bli jobbet med å få informert
godt om disse.
Temakveld om gjødselshåndtering og markvandring
- Det vil bli fokus på dette i 2022. Flere mindre møter kan være aktuelt
om smittesituasjonen tilsier at det er best.
Line/økologigruppa/
Oppfølging av miljøtilstand i Ulvedalsbekken
- Det bør vurderes å ta nye biologiske prøver i Ulvedalsbekken for å se Januar 2022
om raset i Gjerdrum har påvirket økologisk tilstand. Det er også
aktuelt å analysere for noen ytterligere parametere når det tas
vannprøver på nyåret. Daglig leder tar kontakt med Gjerdrum
kommune, og diskuterer problemstillingen med økologigruppa.
Faktaark om kantsoner:
- Økologigruppa skal lage et faktaark om kantsoner våren 2022.
Landbruksgruppa vil bidra inn i arbeidet.
Vedtak: Landbruksgruppa skal i 2022 jobbe med overnevnte aktiviteter.

35/21

Valg av ny leder av temagruppe landbruk
Det ble en kort diskusjon rundt ledervervet, og Nannestad kommune stilte
seg til disposisjon. Hadeland vurderer å påta seg vervet i 2023.
Vedtak: Nina Lynnebakken, Nannestad kommune, velges som leder av
temagruppe landbruk for 2022.

36/21

Runde rundt bordet
Lillestrøm:
-

Det har vært jobbet bredt med kommuneplanens arealdel. Landbruk
har vært involvert i temaene vann, masseforvaltning og næring
Har hatt forvaltningskontroll. Ble et par avvik og en del kommentarer.
Har ikke hatt så mange søknader på drenering i år.
Får brukt opp smil midlene

Hadeland:
-

460 Produksjonstilskudd (PT) søknader og mange RMP søknader.
Mye fallvilt – jernbane og trafikk.
Randsfjorden vannområde har nå fast stilling for vannområdeleder.
Stillingen øker også fra 50% til 60%.

Heidi:
-

Jobber mye med rullering av regionalt miljøprogram. Kommunene vil
bli invitert inn etter hvert.
Det kom inn ca 40 innspill under høringen av miljøkravene – dette
gjør at tidsskjemaet sprekker da det gjøres en del endringer. De
største endringene må ut på ny høringsrunde

Ullensaker:
-

-

Like mange søknader som tidligere. Har gitt 65% tilskudd i Ullensaker,
og 60% i Gjerdrum. Det har kommet inn større saker i Gjerdrum enn
tidligere.
Mye PT og RMP, og kontroller på RMP.
Jordarbeidingsforskrift – avdekket et brudd, og det kan være flere.
Dette er bekymringsfult.
Vanskelig med kontroller når det er snø ute!

RKL:
-

-

Er i rute med PT kontroller.
Mange har ikke fått med seg de nye erosjonsrisikokartene.
Skal ha komposttemadag på nyåret. Blir mest sannsynlig et åpent
møte hvor målgruppen er husdyrbrukere som har fast tilgang på
husdyrmøkk.
SMIL midlene er brukt opp. Mest har gått til forurensning, noe til
kulturlandskap

Nannestad:

37/21

- Bruker opp smilpotten denne uka.
- Er ferdig med RMP kontroller, har noe igjen på PT.
- Har kun fått inn 5 søknader på drenering.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Møteplan 2022
Møtetidspunkter i 2022:
- Februar/mars
- Mai
- September
- November/desember
Det sendes ut en Doodel i etterkant av møtet for å fastsette dato i slutten av
februar/starten av mars.
Vedtak: Møteplan godkjennes.
Eventuelt

