
  
  

     
  

  
  
  

  

Referat fra møte i landbruksgruppa  

Tid: 28.02.2022, 10:00 – 11:25. 
Sted: Teams-møte  
 
Til stede:  Nina Lynnebakken, Nannestad (leder) 

Mina Lisa Schou, Ullensaker/Gjerdrum 
Ida Frantzen Gjersem, Regionkontor landbruk 
Ann-Kathrine Kristensen, Lillestrøm  
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Statsforvalteren 
Asbjørn Dahle, Bondelaget 
Line Gustavsen, daglig leder vannområde (referent) 
 
 

Forfall:  Hans Petter Langbakk, Ullensaker/Gjerdrum 
Ragnhild Aasgaard Lystad, Lillestrøm 
Ellen Hougsrud, Hadeland landbrukskontor  
Einar Teslo, Hadeland landbrukskontor 

 
 
 

Saksliste  
Sak nr.   Innhold Ansvar/frist  
01/22 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

  
Det var ingen saker til eventuelt. 
  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

02/22 Gjennomgang av aktuelle referater 
  
Referatet fra siste møte i vannområdets styringsgruppe ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

 
 
 

03/22 Orienteringer 
  
03/22-1 Overvåkingsprogrammet 

- Norconsult har fått oppdraget, de er godt kjent med vannområdet da 
de har hatt oppdraget de siste 5 årene. 

- Programmet er stort sett likt som tidligere, men det er noen mindre 
endringer. 

03/22-2 Overvåking i Gjerdrum 

 
 
 
 
Line/januar 2022 
 
 
 



- Som foreslått på forrige møte i landbruksgruppa vil det nå bli 
gjennomført ekstra overvåking i Gjerdrum i forbindelse med 
kvikkleireskredet som gikk i romjulen 2020.  

- Norconsult har foreslått et prøvetagningsprogram og kommunen har 
sagt seg positive til dette. Noen justeringer må gjøres, men første 
prøvetagning skjer forhåpentligvis i mars. 

- Det vil prøvetas i to måneder etter hverandre, og en avgjørelse om 
eventuell videre prøvetagning vil tas på bakgrunn av resultatene. 

- Det vil også bli gjennomført biologisk prøvetagning vår og høst. 
03/22-3 Spørreundersøkelse om ridebaner 

- Det har ikke vært fremdrift i prosjektet, men det er satt av tid i løpet 
av mars til å få dette gjennomført. 

03/22-4 Båtseptik  
- Arbeidsgruppa har falt ned på at Gansvika i Lillestrøm kommune er 

den beste lokaliteten å etablere den første tømmestasjonen for 
båtseptik. 

- På sikt kan det være aktuelt med en stasjon til sør i Øyeren, for 
eksempel på Sandstangen. 

- Lillestrøm kommune har utarbeidet kostnadsoverslag for etablerings- 
og driftskostnader. 

- Det er utarbeidet tre ulike finansieringsmodeller. 
- Det skal være et felles møte for styringsgruppene i begge 

vannområdene hvor målet er å få styringsgruppene til å enes om å 
foreslå en av finansieringsmodellene. 

- Saken vil så gå til politisk behandling i kommunene. 
- Målet er at tømmestasjonen skal stå klar før båtsesongen 2023. 

03/22-5 Pilotprosjekt om naturbaserte erosjonssikringsmetoder.  
- Nordisk Ministerråd har besluttet å støtte prosjektet med midler i 

både 2022 og 2023! 
- Mandag 28. februar er det møte mellom NIBIO, VFK og Huvo. 
- Landbruksgruppa holdes oppdatert om prosjektet. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/22 Kartlegging av kantsoner 
 
Det har vært gjennomført ett møte med Regionkontor Landbruk. Det var en 
god metode å bruke ortofoto til å få et inntrykk av om det er bra med 
kantsone eller om kantsone mangler. Tvilstilfellene er det vanskeligere å 
avgjøre med denne metoden. 
 
En utfordring er at de nyeste ortofotoene er tatt før løvet har kommet på 
trærne, kantsonene ser derfor ofte mindre ut enn det de er. Lønner seg 
derfor og også se på eldre ortofoto for å sammenligne. 
 
Det er veldig interessant å høre erfaringer fra Vannteam Øst, og da spesielt 
fra de som har vært direkte i kontakt med grunneier. Det er også interessant 
å høre fra en grunneier. 
 
Vedtak: Daglig leder tar kontakt med Vannteam Øst for å høre om det er 

mulighet til å få en orientering fra noen involvert i prosjektet på neste møte. 

 



 

05/22 Temakveld om gjødselshåndtering og markvandring 
 
Regionkontor Landbruk har nylig hatt en temadag om kompostering av fast 
husdyrgjødsel. Det var maks 20 deltagere på grunn av koronarestriksjoner, og 
disse plassene ble fort fullbooket. Det var stor interesse for kurset, og for 
faget. Det var en hovedøkt inne før de gikk ut å så på kompostering som 
gjøres på lokaliteten. 
 
Etter diskusjon ble det bestemt at miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 
utgår da dette er noe mange alt i dag holder på med, men at det vil bli et 
fokus på kompostering. 
 
Det er aktuelt å samarbeide med bondelaget om dette, og VitalAnalyse bør 
kontaktes for å høre om hvilke planer de har. 
 
Vi søker midler fra Klima- og miljøprogrammet som har frist 1. mars 2022. 

 
Ida sender til Line det hun har av søknad, rapport og program. 
Vi bør ha møte 3 ulike steder i vannområdet slik at det ikke blir for mange på 
hvert møte. 
 
Vedtak: Det søkes om midler til fagdag/fagkveld om kompostering og 

håndtering av husdyrgjødsel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ida/28.02.22 
 
 
 
Line/01.03.22 
 

06/22 Befaring i forbindelse med neste møte 

 

Det kom to forslag: 

- Befaring til nabovannområde hvor de har plantet ut trær langs 

bekkekant/jordbruksareal 

- Leirbekken i Nannestad for å se på erosjonssikringen som er gjort der. 

 

Det ble besluttet at vi forsøker med en befaring til nabovannområde. Om 

dette blir gjennomført kan vi ta befaring til Leirbekken til høsten. Line tar 

kontakt med Vannteam Øst. 

 
Vedtak: Det blir befaring til nabovannområde eller til Leirbekken i Nannestad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Line/15.03.22 

07/22 Runde rundt bordet 

 

Lillestrøm:  

- Har SMIL-søknadsfrist 1. mars 

- Har hatt en del arbeid med kommuneplanarbeid 

- Jobber med Temaplan landbruk, det går sakte men sikkert fremover. 

Gjerdrum/Ullensaker: 

- Søknadsfrist for SMIL- og dreneringssøknader er 15. april 

- Det har vært mye arbeid i forbindelse med skredet som gikk i 

Gjerdrum i romjula 2020. 

 



- Har hatt flere massedeponisøknader 

- Jobber med reguleringsplaner, blant annet knyttet til massedeponi. 

- Jobber med Temaplan landbruk – går sakte men sikkert fremover her 

også. 

RKL:  

- Har hatt en fagdag i januar hvor det var godt oppmøte. 

- SMIL-søknadsfristen nærmer seg, har ikke fått inn så mange søknader 

per nå men dette øker sannsynlig inn mot fristen. 

- Kommuneplanarbeid. 

Nannestad: 

- SMIL-frist 20. april. 

- Det er muligens et stort SMIL-prosjekt på gang hvor flere går sammen 

om en felles søknad. 

- Jobber med å rullere tiltaksstrategien. 

- Kommuneplanarbeid – planprogrammet skal ut på høring. 

 

Statsforvalteren: 

- RMP – utbetalingene til kommunene er i rute. 

- Regionale miljøkrav kommer snart ut på en ny høring.  

o Husdyrgjødsel er ikke blitt tatt med 

o Ønsker innspill på selve kravene. 

Bondelaget: 

- Ingen ting å melde. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

08/22 Møteplan 2022 

 

Møtetidspunkter i 2022: 

- Mai/juni 

- September 

- November 

 

Vi holder oss til mandager og det sendes ut en Doodel i etterkant av dialog 

med Vannteam Øst angående mulig befaring. 

 

Vedtak: Møteplan godkjennes. 

 

  Eventuelt  
 
Ingen saker til eventuelt.  

  

 


