
 

 

Referat fra møte i temagruppe landbruk den 30.11.20 

 

Sted: Teams-møte 

Tid: 12:00-13:30 

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 
Ellen Hougsrud, Hadeland landbrukskontor 
Einar Teslo, Hadeland landbrukskontor 
Asbjørn Dahle, Bondelaget 
Line Gustavsen, daglig leder  
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent) 

 
Forfall:  Heidi Engelhardt-Bergsjø, Fylkesmannen 

 
 
Saksliste  

Sak nr.   Innhold Ansvar/frist  
21/20 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

  
• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

22/20 Orienteringer  
  
22/20-1 Sporing av e. coli-bakterier 

- Det er satt av budsjett til videre sporing av e. coli i 2021, 

hvor dere kan komme med forslag til stasjoner. 

- Det kan velges ut 6-7 stasjoner for en enkel prøvetaking, 

men også færre stasjoner for flere prøvetakinger gjennom 

sesongen.  

22/20-2 Overvåkingsprogrammet 

- Innkjøpskontoret har hatt svært mye å gjøre i høst, så 

saken blitt utsatt, men målet er å få det ut på anbud i 

desember. Norconsult, som har dagens 

overvåkingsprogram, har derfor blitt forespurt om de kan 

fortsette kontrakten til februar/mars. 

  

 



- Frist for å komme med tilbud blir mest sannsynlig rundt 

15. januar. 

- Lørenskog blir fra 2021 med i overvåkingsprogrammet. 

- Lørenskog fortsetter og tar sine egne prøver, men 

resultatene blir inkludert i Vannområdets årsrapport. 

Lørenskog blir også med på innkjøpet av biologisk 

overvåking i 2023.  

 

22/20-3 Omgjøring av daglig leders engasjement til fast ansettelse 

- Stillingen til daglig leder har blitt endret fra engasjement 
til fast stilling. 
 

22/20-4 Nyhetsskriv 

- Send inn forslag til informasjonsskrivet «Vassdragene», en 

kort tekst, gjerne med bilder. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
23/20 Mikroplast 

 
Dialogen med Statens vegvesen og fylkeskommunen ble 
gjennomgått. Det jobbes i dag med innarbeiding av bedre 
rutinger hos begge myndighetene ift. deponering av 
grøfterensk. En potensiell utfordring kan være at kravene 
som er satt i HB R610 blir vurdert opp etter byggherrens 
egne vurderinger og budsjett. Spørsmål til dette var: 

- Hvordan følger myndighetene opp byggherrers 
praksis? 

- Blir det gjennomført kontroller? 
 
Det ble også diskutert rundt rundballplast, hvor det ønskes å 
redusere mengde runnballplast som havner ut i naturen. Det 
sendes allerede ut skriv på ordninger for innsamling av 
plasten en gang i året. Det ble også foreslått å lage et skriv til 
hele vannområdet på situasjonen med rundballplast, som et 
forebyggende tiltak. Det er et ønske om at alle skal bruke 
systemene som er satt opp for å samle inn plasten. Det er 
ulike holdninger rundt problematikken da mottakene har ulik 
praksis på bla. sortering.  
 
På emnet om mikroplast ble det også diskutert litt rundt 
gamle barkebillefeller i skogen som gror ned i bakken.  
 
Vedtak: Mathias fortsetter dialog med SVV og FK.  
Informasjonsskriv på rundballeplast kan bli en aktivitet for 2021.  

 Mathias – frist 11.11.2020 

24/20 Oppfølging av overvåking av vannplanter 2020 
 

 



NIVA foreslår undersøkelser i Merkja og å se på om det er 
forskjeller mellom områdene hvor det beites og der det ikke 
beites. 

- Det er ingen barriere mellom kyrene og vannet, og det er 
et ønske om å se nærmere på denne saken.  

- Området er privat eid, og grunneier bør involveres 

- Merkja er en del av reservatet, derfor må også 
Fylkesmannen være med. 

- Mulig å gi SMIL-midler til bonden for annen drikkeplass, 
dersom det blir aktuelt. 

- Samtidig er det ønskelig å ha beitedyr der da beiting er en 
del av verneforskriften til Nordre Øyeren naturreservat.  

- Spille ballen til fylkesmannen, hvordan løses dette 

Vedtak: Det er aktuelt med kartlegging i Merkja. Det opprettes 
dialog med Fylkesmannen da dette er innenfor reservatet. 

25/20 Spørreundersøkelse om gummigranulat 
  
Foreløpig spørreundersøkelse ble gjennomgått. Undersøkelsen blir 
digital ved bruk av Google forms som tillater tilstrekkelig med svar 
for alle hesteeierne i Vannområdet. For å få undersøkelsen ut til 
hesteeierne blir det sendt brev med informasjon om 
kartleggingen, lenke og QR-kode til undersøkelsen. 
 
Listene over hesteeiere gjennomgås. Foreligger e-post adressen til 
hesteeier benyttes disse mot å sende brev.  
 

- Oslo og Gran inkluderes ikke. 
- Kun delene av Lunner innenfor Vannområdet inkluderes  

 
Vedtak:  
Gruppa tester undersøkelsen de får tilsendt.  

Skjema over hesteeiere gjennomgås og sendes tilbake e-post  

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle (utenom Oslo og Gran) innen 
31.12.2020 
 
 
Lunner sender adressene 
innenfor vannområdet innen 
31.12.2020 

26/20 Runde rundt bordet  
  

Ullensaker/Gjerdrum 
- Jobber mye med arkivsystemet 
- RMP skal behandles  
- Ferdig med SMIL-saker, spesielt mange søknader på 

hydroteknisk.  
- Fikk ekstrabevilgninger, mottok først 100 000 til hver 

kommune, hver kommune fikk 135 000 ekstra. Klarte 
da å innvilge 60% 

- I saken om mottak av jord fra sorteringsanlegget ble 
det helt uaktuelt å ta imot jord derfra, pga. potensiell 
smittefare. Mattilsynet sier at denne jorda skal 

  



behandlet som forurensede masser. Søknaden ble 
trukket. 

- Bekymring over de nye regionale miljøkravene, det er 
mulig at de kommer for seint fra Fylkesmannen for at 
de kan gjelde fra 2021.  

 
Lillestrøm 

- Mange SMIL-søknader på hydroteknisk og 
dreneringssaker 

- Det har blitt forsøkt avkortning på PT 
 
 
Nannestad 

- Jobber med RMP og PT- saksbehandling  
- Innføring av nytt saksbehandlingssystem 
- Mange SMIL-søknader på hydroteknisk 
- Befaring ved breen bru  
- 1 søknad på utsatt spredning husdyrgjødsel 
- Saknad på beplanting av strekning ved Leira  
 

Regionkontor landbruk 
- Jobber også med RMP og PT 

 
Einar & Ellen 

- 4 foretak som har blitt kontrollert i Nittedal. 
- På SMIL ble 380 000 innvilget på hydrotekniske 

anlegg nær Nitelva. 
- Forventes søknad på en fangdam 
- Det ble gjort kontroll av gjødsellagre i våres. Råd ble 

gitt ut. 
  

27/20 Møteplan 2021  
  
• Januar 
  
Vedtak: Neste møte blir en mandag i januar.  

   

  Eventuelt  
Det var ingen saker til eventuelt 

  

 

 

 


