
  
  

     
  

  
  
  

  

Referat fra møte i landbruksgruppa  

Tid: 20.09.2021, 12:00 – 14:28.  og 18.10.2021 14:00 – 14:30. Vedtak gjort på mail er også inkludert 

Sted: Teams-møter  
 
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 (møtet 18.10) 
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Statsforvalteren 
Line Gustavsen, daglig leder vannområde (referent) 
 
 

Forfall:  Ragnhild Aasgaard Lystad, Lillestrøm 
Einar Teslo, Hadeland landbrukskontor 
Asbjørn Dahle, Bondelaget 

 
 
 

Saksliste  
Sak nr.   Innhold Ansvar/frist  
19/21 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

  
• Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 26/21 flyttes frem. 

  
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

20/21 Orienteringer  
  
20/21-1 Overvåkingsprogrammet ut på anbud 

- Det er endelig ute på anbud etter flere forskjellige forsinkelser 

- Frist for å komme med tilbud er 15. oktober. 

- Norconsult har oppdraget enn så lenge. 

20/21-2 Prosjekter 2021  

- Kartlegging av edelkreps på Romeriksåsen 

o Hovedkartleggingen er ferdig. Det ble kun funnet edelkreps i 

Råsjøen, og da en svak bestand. Det skal nå tas miljøDNA 

prøver fra alle vannlokalitetene samt fra Råbjørn som ikke 

har blitt kartlagt. Når dette er gjennomført har vi sjekket alle 

de største vannene på Romeriksåsen. 

 

 
 
 



- Forvaltningsplan for edelkreps i Østmarka 

o Statsforvalteren har gitt oss utsatt rapporteringsfrist. Ny frist 
er 1. desember 2021.  

o På grunn av mye feltarbeid i august/september var det bra 
for konsulenten å kunne ha en måned ekstra på 
forvaltningsplanen. 

- Utbedring av vandringshinder ved Store Vikka 

o Bjerke allmenning har fått tillatelse fra Fylkeskommunen til å 

gjennomføre tiltaket.  

- Biotopforbedrende tiltak i Gjerdrumsgjermenningen 

o Gjerdrum JFF og Romeriksåsen fiskeadministrasjon fikk godt 

med midler til å gjennomføre tiltak. 

o De mottar pH loggere i løpet av uke 36, og skal nå etter hvert 

bestille inn kalkstein 

20/21-3 Kartlegging av demninger/vandringshindre 

- Mathias K. Jerpseth jobber nå med et prosjekt hvor demninger og 

andre potensielle vandringshindre for fisk kartlegges. Undersøkelsene 

pågår hovedsakelig i kommunene Lørenskog, Nittedal, Lunner og 

Nannestad. Det skal lages en rapport slik at vi kan følge opp funnene 

senere. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

22/21 Spørreundersøkelse om gummigranulat 
  

Saken ble gjennomgått i etterkant av møtet. 
 
Vedtak: 
 

1. Vedtak: Endret SMS-tekst godkjennes 

2. Eposter, sms’er og brev sendes ut i løpet av oktober. 

Line/oktober 2021 

23/21 Kartlegging av kantsoner 
 
Saken ble gjennomgått i etterkant av møtet. 
 
Statsforvalteren har sendt oss en god del informasjon om kantsoner. Dette 

går på lovverk, veiledere o.l. For oss i Leira-Nitelva er det et behov å få 

kartlagt våre kantsoner for å se hvor det eventuelt er for lite eller at 

kantsonen mangler. Vegetasjonssoner langs vann og vassdrag – kantsoner er 

også et av flere viktige fokusområder i planperioden 2022-2027.  

Ortofoto for 2021 finnes nå på Norgeskart, og en rask titt på Leira avslører 

store områder med manglende kantsoner. 

Det foreslås derfor at hver kommune sammen med daglig leder går igjennom 

ortofoto og kartlegger hvilke områder som mangler kantsoner og diskuterer 

mulige årsaker og løsninger. 

Vedtak: Vinter/vår 2022 går hver kommune gjennom ortofoto sammen med 

daglig leder for å kartlegge manglende kantsoner. 

 



24/21 Mikroplast  
 
Vedtak: Utsettes til møte i november 

 

25/21 Aktiviteter 2022 

 

 
Vedtak: Utsettes til møtet i november 

 

26/21 Høring av regionale miljøkrav 

 

Heidi orienterte:  

- Viste frem kartet over vannområdet med de ulike miljkravsonene 

 

Det er to områder i Lørenskog som ikke har blitt foreslått til miljøkrav – 

hvorfor? Heidi sjekker opp. 

Det er rart at alt av grøfter skal betrakte som vassdrag. 

Kravene er veldig tungvinte da det er så mange unntak og forskjeller. Det kan 

være vanskelig for bøndene å forstå hva som menes. Dette kan virke negativt 

på ønsket om å gjennomføre tiltakene. 

Krav 5 er nytt for Leira. Områdene dette vil gjelde for er hovedsakelig i 

Gjerdrum og Ullensaker da erosjonsklasse 3 og 4 er så å si borte ellers i 

vannområdet. 

Innspill på at det bør være et krav om 50% av arealet skal være grønt 

gjennom vinteren, og at dette må gjelde alle – alle må med. Dette er lett å 

håndheve og kontrollere for landbrukskontorene. 

Det savnes at det er noen krav om spredning av møkk. Dette bør ikke skje i 

slutten av september og i oktober. 

Landbruksgruppa stiller seg positive til at vannområdet leverer et 

høringsinnspill. 

 

Vedtak: Daglig leder legger frem for administrativ gruppe og styringsgruppe 

ønske om å levere ett høringsinnspill. 

 

27/21 Vann-Nett og kostnader knyttet til landbrukstiltak 

 

Det ble satt opp ett nytt møte i etterkant av møtet. 

 

 

 

28/21 Runde rundt bordet 
 
Utgikk på grunn av tidsmangel. 
 
  

  

29/21 Møteplan 2021  
  
Mandag i november, dato fastsettes i etterkant av møtet. 
  

   

  Eventuelt     
 


