Miljøråd i Haldenvassdraget 2014
Rapport fra prosjektet
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Innledning
Romerike Landbruksrådgiving har på oppdrag av Vannområdet Haldenvassdraget gjennomført
prosjektet «Miljøråd i Haldenvassdraget 2014». Prosjektleder har vært Finn Grimsrud.
Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom lokale Bondelag, landbrukskontoret, vannområdet
Haldenvassdraget og Romerike Landbruksrådgiving. Lokal innsats av de involverte parter har vært av
stor betydning for oppslutningen blant gårdbrukerne.
«Kjøkkenbords diskusjonene» ser ut til å være viktige møteplasser for å både oppmuntre til miljøtiltak,
skape forståelse for utfordringer og utveksle erfaringer.
Vi takker for godt samarbeid og engasjement fra alle parter i prosjektet.

Hvam 31.10.14
Stine Marie Vandsemb

Jan Rune Stabbetorp

Rådgiver

Daglig leder Romerike Landbruksrådgiving
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Gjennomføring og bruk av kunnskapsbasert praksis
Miljøråd skal være et bindeledd mellom teori og praksis. Figuren under viser hvordan miljøråd kan
presenteres som utøvelse av kunnskapsbasert praksis.

Kunnskapsbasert
praksis
Erfaringsbasert
kunnskap

Forskningsbasert
kunnsap

Figuren viser skjematisk fremstilling av kunnskapsbasert praksis.

Å arbeide kunnskapsbasert vil si at beslutninger gårdbruker tar omkring driften, bygger på systematisk
innhentet forskningsbasert - og erfaringsbasert kunnskap.
Forskningsbasert kunnskap innhentes fra rapporter, artikler og dokumenter av vitenskapelig karakter.
Bonden innhenter den selv eller via rådgiver. Erfaringsbasert kunnskap erverves gjennom å praktisere
faget og utvikles gjennom refleksjon der praktikere lærer av erfaring - sin egen så vel som andres.
Hvorfor Kunnskapsbasert praksis? :


For å sikre optimal drift.



For å imøtekomme føringer fra myndighetene.



For å være faglig oppdatert, øke egen kompetanse og sikre at praksis til enhver tid bygger på
den beste og nyeste kunnskap.



For å minske gapet mellom teori og praksis. For å redusere kløften mellom det som er riktig
og det som faktisk blir gjennomført, dvs å kvalitetssikre praksis slik at ubegrunnede rutiner og
dårlige sedvaner ikke styrer våre beslutninger.

Planlegging av miljøråd i Haldenvassdraget 2014
Romerike Landbruksrådgiving hadde det faglige ansvaret for gjennomføring av miljørådsgruppene.
Prosjektleder var Finn Grimsrud. En arbeidsgruppe ble satt sammen og bestod av prosjektleder Finn
Grimsrud, Ingrid Hedum, Stig Vormeland, fellesstyret for bondelagene i AH-kommune og Sigurd
Enger, Akershus Bondelag og Stine Marie Vandsemb fra Romerike Landbruksrådgiving.
I januar 2014 var det planleggingsmøte med arbeidsgruppa. Lokale bondelag tok i samarbeid med
landbrukskontoret ansvar for inndeling i grupper og innkalling. I april etter fire grupperåd møttes
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arbeidsgruppa for en evaluering og justerte malen for miljørådet etter innspill. Formål med
miljørådsgruppene ble også gjennomgått. Referat fra evaluering 31.03.14 er vedlagt, se vedlegg 2.

Formål med miljøråd
Fokus på arbeid med miljøplan trinn 1. Bonden skal ha en oppdatert og nyttig miljøplan trinn 1 som
arbeidsredskap i miljøplanarbeidet.

Grupperåd – gjennomføring
Det er i løpet av vår og sommer 2014 gjennomført miljøråd for 24 grupper, med til sammen 181
gårdbrukere. I Aurskog-Høland er det totalt ca 250 gårdbrukere / grunneiere. Ikke alle er aktive
brukere. Fra fire til tolv personer deltok på gruppene. I gjennomsnitt 7-8 personer per gruppe.
Romerike Landbruksrådgiving ved Marit Berger, Jan Stabbetorp og Stine Marie Vandsemb har
gjennomført miljørådene i grupper. Det bestod av 1-1,5 time markvandring i felt for å se på lokale
miljøutfordringer, deretter ca 2-2,5 timer diskusjon inne. Ingrid Hedum fra Landbrukskontoret deltok
på flere grupperåd. Finn Grimsrud deltok på to grupperåd.
Det er utarbeidet en mal for grupperådet. Se vedlegg 1. Malen viser hvilke temaer som var aktuelle for
diskusjon og materiell som ble utdelt. Malen er en stikkordliste som rådgiver bruker i miljørådet. Det
var ulik fokus på tema avhengig av gruppas sammensetning av gårdbrukere og drift i området.
Aktuelle tema var både på hydroteknikk, regionalt miljøprogram, gjødsling, SMIL søknad,
jordpakking mv. Drågkart utarbeidet for Haldenvassdraget ble vist. Det ble diskutert om det var
aktuelt med samarbeidsprosjekt for gruppa eller området. Gruppa ble spurt om hva som er
hovedutfordringen for det aktuell området.
Det ble blant annet sett på status for bekk, elv eller innsjø for det aktuelle området, der det er
gjennomført målinger fra følgende to rapporter:



Rapport; Overvåking av bekker i Haldenvassdraget BIOFORSK Rapport 21 bekker overvåking
2012_13.pdf
Foreløpig rapport: Overvåking av innsjøer i Haldenvassdraget NIVA_innsjøoverv 2013_030314.pdf

Malen for grupperådet var også ment som utgangspunkt for en kort rapport fra miljørådet. 16 av
24 grupper har mottatt rapport etter besøket. Rapporten ble sendt til gruppeleder som fikk i
oppgave å distribuere den videre. Erfaringer og innspill fra alle grupperådene er brukt som
utgangspunkt for denne sluttrapporten.

Internett side
Det er laget en internettside for prosjektet med informasjon som kan være nyttig i arbeidet med
gårdens miljøplan. http://romerike.lr.no/tjenester/22068/
Nettsiden ble også bruk på miljørådet for å vise hvor relevant informasjon kan finnes. Spesielt kart er
fordelaktig å vise nettbasert.
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Markvandringer
I tillegg til grupperåd er det gjennomført to felles markvandringer på Kjelle videregående skole i
samarbeid med Marianne Bechmann fra Bioforsk Jord og Miljø og Thomas Sandbækkbråten fra Kjelle
vgs. Markvandringen 10. juni for fire grupper samlet ca 10 personer. Markvandringen 17. juni var
åpen for alle og samlet 20 personer.
Tema var



Orientering om avrenningsforsøk fra flate arealer v/Marianne Bechmann Bioforsk Jord og
miljø. Visning av prøvetaking i målebua (video)
Vegetasjonssone langs Eidsbekken og steinsetting ved grøfteutløp, evt graving i
bekkekanter/erosjonssikring. Thomas Sandbækbråten fra Kjelle vgs. orienterer om erfaringer
med vegetasjonssonene og sikring av grøfteutløp. Effekt og funksjon av vegetasjonssoner ved
Bioforsk og Romerike Landbruksrådgiving.

Hovedutfordringer hos gårdbrukerne
Hovedutfordringer for hvert område ble diskutert i grupperådene og her oppsummeres noen av
hovedpunktene:
1. Hvilke tiltak kan vi gjøre langs bekk og i bekk. Hvem bestemmer?
2. Tilpasse jordbruksdrift til miljøkrav i Haldenvassdraget. Flaskehalser kan være tilgang på
maskiner, for eksempel direktesåmaskin for såing av høsthvete. Type harv som kan lage et
såbed for såing av høstkorn.
3. Bever i vassdraget.
4. Bekken graver (kanterosjon). Hva har vi lov til å gjøre av tiltak? Hvordan gå frem?
5. Utrasing fra jordekant mot bekk.
6. Hvordan kan elva sikres? Til juni i 2014 har det vært tre flommer.
7. Behov for avskjæringsgrøfter mot skog, spesielt utfordrende ved Åmodt.
8. Kummer for overflatevann med mye graving, utbredt problem.
9. Vedlikehold av hydroteknisk anlegg, kostbart og stort behov hos mange.
10. Sikring av grøfteutløp mot bekk/elv.
11. Flomutsatte arealer.
12. Reguleringshøyden i Hemnessjøen og Bjørkelangensjøen.
13. Hurtig varierende vannstand og graving i bekken.
14. Sikre mot erosjon i dråg, det bør etablere flere grasdekte vannveger.
15. Høye fosfortall i jorda på enkelte lokaliteter.
16. Husdyrgjødsel på vassdragsnære arealer.
17. Hindre erosjon og samtidig tjene penger på jordbruket.

I diskusjoner i miljørådsgruppene framkom det tema, som det var aktuelt for gårdbrukerne å
samarbeid om:
1. Såing av vegetasjonssoner og grasdekte vannveger – organisert såing i våronna
2. Ugrasharving – felles harv
3. Lage helhetlig plan for tiltak langs Lierelva, steinsette der det graver mye og lage terskler,
vegetasjonssoner, søke tillatelse og SMIL/RMP midler fra kommunen.
4. Gjenåpne bekk over flere eiendommer
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Foto
Flatt landskap med
kanal ved Ørsja. Krav
om minst 20 meter
stubb eller
vegetasjonssone med
gras 2+6 meter.

Kupert landskap med
vannførende dråg der
stubb ikke gir god nok
hindring av erosjon.
Mye vann fra utmark i
tillegg til lange
hellinger inne på
jordet.

Utglidning av
drensutløp i bekk.
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Dårlig fall for
grøfteutløp har
medført en «innsjø»
inne på jordet.

Bever skaper
utfordringer i
vassdraget ved Floen

Manglende
avskjæringsgrøft og
utfordringer med
drensavløp gir dårlig
plantevekst og tidvis
vannmetta jord. Her
fra miljøråd sør for
Hemnessjøen.
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Utrasing i bekkeløp.

Drensutløp med behov
for utbedring

Diskusjon i gruppa
hos Ole Egil
Strømstad.
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Per Ivar Nordby ved
Smalelva som er rettet
og tidligere senket og
kanalisert for avløp fra
jordbruk. Slake
kanalsider med
grasvekst. Lite fall og
hastighet på vannet.

Store trær raser stadig
ut i Lierelva og drar
med seg jordmasser.
Vannstrømmen
presses over til andre
siden og endrer elvas
løp og gir økt
kanterosjon. Foto hos
Ivar Bjørneng.

Den omstridte, «rette»
kanalen hos Arne
Strømstad. Grasvekst
langs kanten,
steinsatte utløp og
sedimentasjonsbassen
g. Lite fall og bred
kanal senker
hastigheten på vannet.
Det er tatt gjedde i
kanalen i senere tid.
Arronderingen på
jordbruksjorda er nå
god.
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Diskusjon av tiltak i
Lierelvas nedbørfelt
hos vert Vidar Kløfta.
Skjøtsel av kantsoner,
erosjon langs kanter,
flomutsatte arealer og
vannførende dråg er
aktuelle utfordringer.

Aurskogbønder og
jordbrukssjef klare for
miljøråd hos Stig
Vormeland.

Diskusjon om skjøtsel
av kantsoner hos Jørn
Kragtorp i Hemnes.
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Hemnes bønder og
neste generasjon klare
for miljøråd.

Bilde viser rensket
kanal med
steinterskel som
energidreper.
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Vedlegg
Vedlegg 1: MAL for tema og rapport fra grupperåd

Gruppe nr …………. «OMRÅDE»
Rapport fra miljørådsgruppe
Dato grupperåd
Sted/Vert
Gruppe nr
Gruppe leder
Rådgiver
Rapport dato

Formål med
miljøråd:

Deltaker

………., Romerike Landbruksrådgiving.
00.00.14 Rapport er sendt elektronisk til gruppeleder

Fokus på arbeid med miljøplan trinn 1. Bonden skal ha en oppdatert og nyttig
miljøplan trinn 1 som arbeidsredskap i miljøplan arbeidet

Tilstede
Tilstede
Miljøråd Markdag
Dato….14 Juni 2014
√

GnrBnr:

Totalt ant. pers.

Kart
Sett inn!
Dyrket mark
Andre kartlag: Miljøregistreringer etc
Erosjonsrisikokart
Drågkart. Kilde: Jordplan og Skog og Landskap
Kilde: gardskart.skogoglandskap.no
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Kort beskrivelse av
arealene til gruppa
Hovedutfordringer i
området
Status bekker, elver:
Status innsjø:
Internettside

Info fra Bioforsk rapport
Info fra NIVA rapport
http://romerike.lr.no/tjenester/22068

HUSK: Felles markvandring i juni
Foreløpig program: Et godt gjennomført SMIL tiltak (planlegging, gjennomføring, kostnader),
flomutsatte arealer, elve/bekke kanter, kantsone krav, grasdekte vannveger/drågkart og redusert
jordarbeiding

Tema for
markvandring hos
vert, 1. møte:
Forslag til aktuelt
tema for
markvandring i juni

Aktuelt
samarbeidsprosjekt?

Aktuell
nyhetsinteresse?

Aktuell info for
internett?
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Tema gjennomgått i grupperåd - Kryss av
Tema
Endra jordarbeiding

Gjennom- Ikke
Ikke
Notater
gått √
prioritert aktuelt Rådgivingsmateriell
√

Eksempel på
Kostnadsoverslag
Merke utløp i på kart

Hydrotekniske tiltak
utløp, vedlikehold og erosjonssikring
avskjæringsgrøfter mot skog
kummer for overflatevann, kumdam
rensing av overflatevann (kumdam,
fangdam, lecafilter, vegetasjonsfilter)
fordrøyningsdam
grøfting, oppdimensjonering
grøftesystem
Fangdam
rør under offentlig veg:

Ta foto, kontakt Ingrid
Hedum, som kontakter
Statens Vegvesen.

Grøfting og rensing av grøftevann
grøftespyling
Bekkekanter, kantsoner, aktuelle
tiltak og løsninger, skjøtsel av
bekkekanter
fordrøyningsbasseng/terskler i bekk
Sikringssone
mot
vassdrag, kjøring
Økonomi plansjer
Se Jordplan for drågkart
over AH-kommune.
Demonstrasjon av kart på
nett
Økonomi plansjer
Aktuell lengde, tilpasses
ift. vannføring og
overflatevannskummer

Grasdekte vegetasjonssoner

Vannførende dråg, kart som
hjelpemiddel

√

grasdekt vannveg

flere overflatekummer?

Hva er aktuell lengde
mellom kummer, tilpasse
ift. vannføring

Flomutsatte arealer, gras på
erosjonsutsatte arealer
Plantevernmidler, funksjonstest av
åkersprøyte; er det noe bøndene selv
tenker som aktuelle tiltak på dette
området, kjøreavstand til vassdrag.
Avstand til vann
Gjødselplan, riktig gjødsling etter
jordanalyser og hensyntatt avling året
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før utnyttelse av husdyrgjødsel, slam,
kjøttbeinmel, flere mineralgjødselslag
Spredning av husdyrgjødsel
Jordprøver
Redusert jordarbeiding, klasse 1 og 2
Fremmede arter?
Jordpakking?
Siste tidspunkt for høstkornsåing

Evaluering
Forventninger

Tilbakemeldinger fra gruppe

Miljøråd 1. møte
Markvandring juni 2014

Utdelt materiale:
1. RMP 2014 informasjon
2. «Miljøpermen»
3. SLF sjekkliste
4. Mal for Miljplan trinn 2/SMIL og satser for kostnader SMIL-tiltak fra kommunen
5. Brosjyre om kantsoner
6. WEB side: romerike.lr.no/tjenester/22068/ (Rådgivingstilbud/Miljøråd Haldenvassdraget 2014)
7. Kart over areal for deltakere

Foto
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Vedlegg 2: Referat fra evalueringsmøte for Miljøråd Haldenvassdraget 31.03.14
Bjørkelangen 31.03.14
Tilstede: Finn Grimsrud, Ingrid Hedum, Stig Vormeland, Stine Vandsemb
Ikke tilstede: Sigurd Enger
Kopi: Marit Berger og Jan Stabbetorp
Referent: Stine Vandsemb Dato: 01.04.14
Sak/tema
1. Formålet med Miljøråd

2. Bakgrunn I: Miljøavtaler;
det forventes ikke at målene
om god vannkvalitet vil nås
i Haldenvassdraget i
Aurskog-Høland kommune
3. Bakgrunn II: Landbruket
må ta mer ansvar – 40/60
regelen fjernet = bonden tar
mer ansvar.
4. Oppmøteprosent
5. Arbeid med Miljøplan trinn
1 i miljørådet.

6. Hva er et dråg?
7. Tiltak langs og i
bekkeløpet. Mindre
landbrukstiltak – spesielt i
bekkeløpet, hva kan
godtas?

Gjennomføring/tiltak
Fokus på arbeid med miljøplan trinn 1.
Info i miljøråd om formålet: Bonden skal ha en
oppdatert og nyttig miljøplan trinn 1 som
arbeidsredskap i miljøplan arbeidet
Finn følger opp miljøavtaler, men det er sakt fra
Fylkesmannen at dette skal diskuteres ETTER at vi har
gjennomført miljørådene – det er våre erfaringer + fra
andre vannområder som skal danne grunnlaget for om
FM vil innføre miljøavtaler fra 2015.
+Informere i miljøråd
Informere om bakgrunn i Miljøråd. Hva betyr dette i
praksis? F.eks.:Ta vare på dine grøfteutløp

Ansvarlig
RL

Meget bra
Oppfordre til å ta med yngre generasjon
Arbeidsoppgaver undervegs i miljørådet. Vurdere
tidsforbruk på markvandring ift. tid til å jobb med
miljøplan trinn 1.

BL og LK

Tilføye aktuelle punkter på sjekklista til bruk i
miljøplan trinn 1. Se liste under.*
Kontakte Fylkesmannens landbruksavdeling som kan
definere. Østfold 15 cm riller er et dråg.
Bakgrunn: Skjøtselsplan er kostbart – kan vi finne
andre løsninger? SMIL potten er begrenset.
Kommunen er restriktiv i forhold til å gi SMIL midler
til skjøtsel/rydding. Kan steinsette 10 -15 meter der det
graver innover jordet rundt et utløp.

Undersøke om mindre landbrukstiltak kan fritas fra
kommunedelplan for AH kommune.
8. Rapport fra miljørådet
Sendes gruppeleder
9. Evaluering Miljøplan
Kontakte FMLA og Statens Landbruksforvaltning
HV= Prosjektleder Haldenvassdraget Finn Grimsrud
RL= Romerike landbruksrådgivi
BL= Bondelaget
LK= Landbrukskontoret
* 5:Punkter til miljøplan trinn 1.
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HV

RL
RL

RL

HV
LK og
HV

RL
HV









Rør under offentlig veg: Ta foto og kontakt Ingrid Hedum, hun har kontakter i Statens
vegvesen som jobber med hydroteknikk.
Grøftespyling
Fordrøyningsbasseng/terskler i bekk
Dråg kart
Merke grøfteutløp i felt/på kart
Grasdekt vannveg, hva er aktuell lengde, tilpasse ift. Vannføring
Flere overflatekummer?
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Vedlegg 3: Gjennomførte miljøråd med gruppeledere
Dato
Tirsdag 25.
mars
Onsdag 26.
mars
Mandag 31.
mars
Tirsdag 1. april
Onsdag 2. april

Kl 13-16

Deltakere

Kl 17-20

Deltakere

Gruppe 29

Gruppe 18 Nordre Høland
Finn-Ove Enderud

9

Gruppe 9
Stig Vormeland

9

Gruppe 10 Nordre Høland
Sigurd Dahl

12

Gruppe 7
Ole Christian Ringereide

6

5

Gruppe 5
Sigvard Waaler

6

8

Gruppe 26
Sigurd Enger

9

Gruppe 6
Vidar Kløfta
Gruppe 27
Nordre Høland
Anders Ringstad

Nordre Høland

Rita Rakstad/ Iver Maudal.
Gruppe 4 Hennig Sørlie

10

4

Torsdag 3. april

Gruppe 1
Ivar bjørnen

4

Gruppe 2
Per ivar Nordby

9

Mandag 7. april

Gruppe 8
Lars Vegard Borstad

6

Gruppe 3
Kjetil Gjersøyen

7

Gruppe 16
Tirsdag 8. april
Torsdag 10.
april

Gruppe 17

Nordre Høland
Ole Egil Strømstad

6

Gruppe 28

Nordre Høland
Per Harald Fosskaug

6

Gruppe 30
4

Nordre Høland
Simen og S Solbakken
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Nordre Høland
Tore Sætra

6

Dato

Kl 17-20

Ons 21. mai

Gruppe 12 . På Østre Pavestad Gård hos Gruppeleder Petter
Simonsen. + Gruppe 13 (8 p). Leder: Anne Rebekka Bøen. Et nytt
medlem fra gruppe 25; Hans Jakob Andresen.
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Tor 22. mai

Gruppe 19 (7 p) og 20 (7 p). Gruppeleder: Arne Strømstad

9

Tir 27. mai

Gruppe 11( leder; Ole Jørgen Kolstad
Gruppe 22 ( leder; Olav Fjeld epost: ) gruppe 22 har et nytt medlem
fra gruppe 21; Reidar Granerud. Tot 7 p
Gruppe 23 ( leder; Jørn Kragtorp )
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Ons 28. mai

Ons 28. mai

Tir 3. juni

Deltakere

Sted: Fjøset hos Jørn Kragtorp , på Langstranda.
2 rådgivere
Gruppe 14 leder Stefan Bjørknes
Gruppe 15 leder Tommy Ydersbond
Sted: Stefan på Ydersbond
Gruppe 31. eder Roy A Hellesjø epost: hellesjo@gmail.com
Gruppe 31 har fått nye medlemmer fra gruppe 25; Anders Østby,
Erik Glende og Birgitte Moe Borgersrud.
Sted: Roy Hellesjø.
Gruppe 24. leder Elin Kollerud Elinkollerud@hotmail.com
Gruppe 24 har mottatt et medlem fra gruppe 25; Johan Kollerud.
Tot 9 pers Sted: hos Elin Kollerud.
Gruppe 21. leder Rune Westeng. Fra gruppe 21 Reidar Granerud.

20

9

6
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Vedlegg 4: Budsjett og regnskap

Oppdatert kostnadsoverslag for forslag til opplegg januar 2014:
Gruppemiljøråd
Aktivitet

timer

Forberedelse
Gjennomføring møte m/befaring
Etterarbeid (fra 1-6 timer)
Reisetid
Kilometergodtgjørelse
SUM

timepris
4
5
3
2

kostnad

680
680
680
680
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2 720
3 400
2 040
1 360
500
10 020

Antall grupperåd:
Kostnad alle besøk
28
280 560
-

Enkeltbesøk
Aktivitet
timer
Forberedelse
Gjennomføring møte m/befaring
Reisetid
Kilometergodtgjørelse
SUM

timepris
kostnad
680
680
680
3 400
680
1 360
500
8
5 940
1
5
2

Antall besøk kostnad alle besøk
10
59 400

Forberedelse og rapportering
Aktivitet
Forberedelse, div møter og arbeid
Prosjektmøter
Rapportering/etterarbeid
SUM

timer
10
10
10
30

timepris
kostnad
680
6 800
680
6 800
680
6 800
20 400

Sum

360 360

Regnskap Miljøråd i Haldenvassdraget 2014
kr/t
timer
sum
24 grupperråd og 2 felles
markvandringer
680
296,5
201 620
Administrasjon, møter med
arbeidsgruppa, rapport, utarbeiding av
web side
680
38
25 840
Kjøring privatbil (kr/km & ant. Km)
Kjøring firmabil (kr/km & ant. Km)

20 400

4,05
4,05

Sum

1182
530

4 787
2 147
234 394

21

Regnskapet viser utgifter til prosjektet for arbeid utført av Romerike Landbruksrådgiving. Bondelagets
arbeidsinnsats kommer i tillegg. Det ble også tilbudt kompensasjon for utgifter til servering/lokale for
miljørådsgruppene. Dette ble fakturert direkte til vannområdet.
Det ble på arbeidsgruppe møte påpekt at budsjettert timeforbruk per miljørådsgruppe virket høyt. I
rapporteringen er det også timer for forberedelse og gjennomføring av to felles markvandringer
inkludert. Gjennomsnittlig er det dermed totalt brukt ca 12 arbeidstimer per grupperåd.
Det er gjennomført to arbeidsgruppemøter i perioden. Det er ikke gjennomført individuelle miljøråd.
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