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Del 1  
1. Orientering om elvemuslingen i Leira   
Foredragsholder hadde forfall, og temaet må settes opp på et seinere tidspunkt. 
 
2. Orientering om fiskesamfunnene i nedre deler av Leira  
Foredragsholder hadde forfall, og temaet må settes opp på et seinere tidspunkt. 
 
3. Orientering om resultatet av Bioforsk sin gjennomgang av overvåkingsstasjoner og 

måleparametere v. Bioforsk 
Bioforsk v. Haaland redegjorde for forslag til aktuelle endringer. 
Foredraget er vedlagt referatet. Videre behandling gjengis under. 
 
 
Del 2  
Forsuring- kalkreduksjon og humuskorrigert ANC 
Helge Bjørn Pedersen orienterte om status i forsuringssituasjonen i Akershus generelt, og 
arbeidet med ny kalkingsplan. 
  
Økologigruppa i Leira gjennomgikk forslag til justert overvåkingsprogram fra Bioforsk. 
Følgende ble bestemt:   
Bioforsk utarbeider beskrivelse av økonomiske og praktiske konsekvenser av forslaget. 
Beskrivelsen oversendes kommunene via prosjektleder innen månedsskiftet. Hver kommune 
tar stilling til forslaget og dette tilbakemeldes via prosjektleder til Bioforsk/Niva medio 
desember. Målet er å ha det nye systemet på plass i år. 

• Økologigruppa ønsker svar på følgende: 
Stasjon L 12: Denne bør beholdes men med redusert prøvetakingsfrekvens. Bioforsk 
vurderer hyppighet. 
Stasjon Lt: Ullensaker vurderer denne. 



Stasjon L 11: Ber om tilleggsinformasjon om hvorfor L 11 tas ned. Kan vi i så fall 
miste verdifull delfeltinformasjon. 
Stasjon N8: Hvorfor ikke ukeblandprøve. 
Vi ber Bioforsk begrunne behov for analyse på pH og oksygen. 
Ellers ingen merknader til frekvens eller parametervalg. 
Vi ser ikke behov for nytt møte med gjennomgang. Spørsmål og avklaringer tas pr.  
e-post. 

 
Av øvrige punkter på dagsorden refereres følgende: 

• Når endring i overvåkingsprogram er gjennomført skal dette meddeles DN. 

• Utvidelse av biologisk overvåking avventer fortsatt sentrale faginstanser. 

• Status statlig overvåking i verneområder. Kristine Lund tilbakemelder til neste 
møte. 

• Det bør igangsettes undersøkelse om spredningsrisiko av vasspest fra Nordbytjern, og 
også vurdering av kostnad med å bli kvitt vasspesten. Kristine Lund sjekker 
mulighet for prosjektstøtte. 

• Vi sender søknad om støtte til fylkesmannen/fylkeskommunen for prosjekt 
undersøkelse av metylkvikksølv i fisk. Søknaden bør være fylket i hende innen 
månedsskiftet nov./des. Helge B.P utarbeider tekst og overslag som sendes via 
prosjektleder. 

• Problemkartlegging miljøgifter, jfr. sedimentundersøkelsen i Leira.  
Det bør vurderes å utarbeide oppfølgingsprosjekt og event. benytte innestående 
skjønnsmidler til dette formålet. Etter regnskapsavlutning 2009 tas det stilling til slikt 
prosjekt for 2010. 

• Reguleringsbestemmelsene til drikkevannsuttakene Skjellbreia og Grøa.  
Prosjektleder oversender spørsmål til Gran og Lunner kommuner; hvem drifter 
og kontrollerer/fører tilsyn med at kravene til minstevannsføring overholdes. 
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