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SAKSPROTOKOLL
Høringsforslag til kommunedelplan landbruk for Nittedal 2019-2031
Kommunestyret har behandlet saken i møte 25.03.2019 sak 23/19
Møtebehandling

Representanten Iren Beisvåg (Ap) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret er opptatt av å nå målene om en ren elv i tråd med EU’s vanndirektiv,
og derfor ber vi om at det i høringsprosessen vurderes følgende:
Det skal rapporteres særskilt og detaljert på hvordan arbeidet med landbruk og
vannforurensing utføres/er utført.
Rapporteringen skal inneholde detaljer på hva som er gjort og hva som gjenstår for å
redusere forurensingene fra landbruket til Nitelva.
Representanten Øyvind Nerheim (KrF) fremmet følgende forslag:
Innsatsen for å nå delmål 4.4.1 må intensiveres slik at dette målet kan nås snarest
mulig, iht
EU’s vanndirektiv. Tiltakene 1-6 må gis tilstrekkelig fokus og finanser.
Representanten Vidar Myhre (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Jordbruk


Matjord gis et absolutt vern. Om ikke, skal erstatningsjord av minst like høy kvalitet
opparbeides andre steder.

Skogbruk.





Skogbruk må i størst mulig grad drives på naturens premisser og hvor forholdet til
det biologiske mangfold vektlegges i størst mulig grad. Planen må synliggjøre
hvordan kommunen vil gå i bresjen for dette i sine skoger.
Planen må inneholde en beskrivelse av hvordan skogforvaltningen skal ivareta de
rødlistede artene og sørge for at de blir livskraftige.
Kvalitet på tømmeret i forhold til ferdig kvalitetsvirke vil i langt større grad
vektlegges i byggeprosjekter.



Videre vil en være restriktiv i forhold til bygging eller utbedring av skogsbilveier opp
mot mer miljøvennlige og bærekraftige driftsmetoder.



Det skal ikke drives hugst i hekke - og yngletid, i henhold til lov om dyrevelferd og
naturmangfoldloven.

Votering

Forslaget fra representanten Øyvind Nerheim (KrF) ble trukket.
Forslaget fra representanten Vidar Myhre (MDG) ble forkastet med 28 mot 1 stemme
(MDG).
Formannskapets innstilling ble forkastet med 17 mot 12 stemmer (H og FrP).
Første avsnitt i formannskapets innstilling og forslaget fra representanten Iren Beisvåg
(Ap) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-14 legges forslag til
kommunedelplan landbruk for Nittedal kommune 2019 – 2031 ut på høring og offentlig
ettersyn i seks uker.
Kommunestyret er opptatt av å nå målene om en ren elv i tråd med EU’s vanndirektiv,
og derfor ber vi om at det i høringsprosessen vurderes følgende:
Det skal rapporteres særskilt og detaljert på hvordan arbeidet med landbruk og
vannforurensing utføres/er utført.
Rapporteringen skal inneholde detaljer på hva som er gjort og hva som gjenstår for å
redusere forurensingene fra landbruket til Nitelva.
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