
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Økologigruppa 

Referat fra møte 06.09.12 
 

Til stede:  Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (Leder) 

Svein Hetland, Prosjektleder for Vannområde Leira-Nitelva 

  Terje Wivestad, FMOA 

Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 

Guro Haug, Nittedal 

Marie Strand, Ullensaker 

Vebjørn Pollen, Sørum 

Karl Alfred Bjølgerud, Fet  

Linda Grimsgard, Rælingen 

Kari Westgaard Berg, Lørenskog 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

 

Forfall:  Terje Wold, Oslo 

Trude Øverlie, Gran 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen og presentasjon 

Nye representanter ønskes velkommen. 

 

Gjerdrum kommune har meldt at de ikke vil stille med representant i 

dette og fremtidige økologigruppemøter. Bjarte Hunnestad vil stå som 

kontaktperson og mottaker av referat fra møter. 

 

Det bes om at det meldes i fra om hvem som kan delta på møtet innen 

fristen som er satt for å sikre at det blir bestilt nok mat til møtet. 

 

 

 

2 Referat fra forrige møte 23.05.12 

Det var ingen kommentarer til referatet. 

 

 

 

3 Orientering referater fra prosjektgruppemøte 13.06.12 
Det var ingen kommentarer til referatet. 

 

 

  

4 Orientering fra prosjektlederforum 22.08.12 

Svein og Helge orienterte om det som ble gjennomgått på 

prosjektlederforumet. 

- Presentasjon av hvert enkelt vannområde 

- Sosiale aktiviteter 

- Diskusjon vedrørende høring av vesentlige 

vannforvaltningsspørsmål 

- Avklaring vedrørende ansvarsforhold mellom 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

vannregionmyndighet, fylkesmannen og prosjektledere. 

- Diskusjon vedrørende ESA-rapportering og overvåkingsprogram. 

- Avklaring om ønsker og forventninger til prosjektlederforum. 

5 Aktiviteter 2012 i henhold til aktivitetsplan og budsjett 2012. 

Fullkarakterisering. Se på om det er vannforekomster langs Nitelva som 

kan slås sammen, som har like utfordringer osv. Prosjektleder følger opp 

dette sammen med hver enkelt av kommunene som grenser til Nitelva. 

 

Klassifisering – hvordan gå videre med dette? Dette skal være klart innen 

31.12.12. Dette vil bli nærmest umulig å oppnå. Prosjektleder må be om 

utsettelse av Fylkesmannen. Det må samles inn data og se på hva som 

mangler. Hvordan man bør gå frem for å få til dette neste år? Inntil videre 

kan de kjemiske dataene brukes. Prosjektleder tar dette videre med 

fylkesmannen. 

 

Veisalting – Vegvesenet har prøvetatt Harestuvannet, Svarttjern og 

Nordbytjern. Veisalting er først og fremst et problem i innsjøer, og ikke i 

elver. Veisalting kan bidra til å skape en oksygenfattig sone nederst i 

innsjøene. Skedsmo kommune har valgt å ta saken om veisalting opp til 

politisk behandling slik Ski kommune tidligere har gjort. 

Vask av tunneler er et større problem. Vaskevannet bringer med seg mye 

forurensing og renner ofte rett ut i nærliggende vassdrag. Vegvesenet er 

behjelpelige med utredning av potensielle problemer og på områder hvor 

vaskevann fra tunnelvask er en kjent påvirkningstype kan vi legge inn en 

bestilling til vegvesenet på utredning. Sannsynligheten er stor for at 

Vegvesenet vil være villige til å bidra. Vaskevann fra Hagantunnelen 

(omtalt som Rignestunnelen under møtet) ved rundkjøringa på 

Gjelleråsen kan være et potensielt problem. Hva skjer med 

avrenningsvannet fra denne tunnelen? Tar de med seg avrenningsvannet 

fra denne tunnelen? Prosjektleder tar kontakt med vegvesenet for å 

avklare dette. 

 

 

 

Svein / 15.10.12 

 

 

 

 

 

Svein og Terje/  

20.09.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein / 20.09.12 

6 Vassdragsovervåking 

Overvåkingsgruppa presenterte forslag til nytt anbud. Det ble gitt 

tilbakemeldinger som overvåkingsgruppen vil ta til etterretning. 

Overvåkingsgruppen tar ansvar for å arbeide videre med dokumentet og 

de nye innspillene og presentere et oppdatert forslag til anbud for møtet i 

prosjektgruppen 19.09.12. 

 

Helge hadde mange gode kommentarer. Helge formulerer disse skriftlig 

og oversender til overvåkingsgruppen. 

 

Overvåkingsgru

ppa / 18.09.12 

 

 

 

 

Helge / 12.09.12 

7 ESA-rapportering: Status for gjennomføring av tiltak i vedtatt 

tiltaksprogram 

Vannregionmyndigheten har ansvar for å fylle ut ESA-rapporteringen for 

så å sende den til Vannområdet for supplering og godkjenning. Viktig å 

påpeke hvilke tiltak som hører til hvilket vassdrag. 

 

 

Svein / 25.09.12 

8 Nytt fra Fylkesmannen / fylkeskommunen 
Sender ut innbydelse til forberedelse av arbeidet som skal pågå med 

tiltaksanalysene i høst og neste år. 

 

 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

Fylkesmannen har fokus på grunnvann og spesielt Gardermoen 

grunnvannsreservoir.  

9 Orienteringer 

Kartlegging av ørret – det har pågått et stort kartleggingsarbeid i sommer. 

Svein og Helge har fulgt dette opp. Har enda ikke mottatt tilbud fra 

Thrond. De har hatt utfordringer med for høy vannstand som har gjort det 

vanskelig å sette ut antenner. Prosjektleder følger opp dette med Thrond 

Haugen. 

 

Miljøgifter i fisk – Har fått noe data fra Eirik Fjeld. Innsamling av data er 

ferdig. Rapporten skulle være ferdig 31. august. Eirik Fjeld har bedt om 1 

måneds utsettelse på levering. Dette har han fått innvilget. Rapporten 

skal leveres ved utgangen av september. 

Uklarhet om hvorvidt Norge har godtatt de nye endringene i 

vannforskriften (spesielt klassegrenser for kvikksølv) og når disse 

eventuelt skal implementeres. Prosjektleder tar kontakt med 

fylkesmannen for å få klarhet i dette. 

 

Hjemmesiden – samtlige referater som er mottatt er lagt ut på 

hjemmesiden. Det jobbes med å få hjemmesiden mest mulig oppdatert. 

Hjemmeside support har varslet at det kommer en oppgradering av 

nettside-programvare i september og at vi kan få nytt og bedre layout om 

vi ønsker dette. 

 

Tiltaksanalysene – Tiltaksanalysen for Leira skal rulleres og 

tiltaksanalysen for Nitelva skal utarbeides. Dette arbeidet skal starte opp 

høsten 2012, og mesteparten av 2013. Tiltaksanalysene skal være klare 

innen utgangen av 2013. Fylkesmannen vil arrangere dagsseminar for 

kommuner og prosjektledere som en forberedelse til arbeidet som skal 

igangsettes. Prosjektleder har satt sammen en arbeidsgruppe bestående av 

leder for hver faggruppe samt representant fra fylkeskommunen og 

fylkesmannen som skal arbeide med dette i Vannområde Leira – Nitelva. 

Det satses på å få avholdt første møte i arbeidsgruppa innen utgangen av 

oktober. Prosjektleder følger dette opp. 

 

Kartlegging av kreps – skulle undersøke muligheten for høsting og 

eventuelle tiltak for å bedre bestanden. Har fått tilbakemelding fra Pål 

Sindre Svae fra utmarksavdelingen om at det kun er funnet 4 kreps på 1 

lokalitet i Leira. I Nitelva er det tatt 68 kreps på 20 teiner på oversiden av 

Sagdammen. Vil prøve å få krepset på nedsiden av Sagdammen også. Det 

vil utarbeides en rapport som forventes å være ferdig i slutten av oktober. 

Prosjektleder følger opp prosjektet for å finne ut mer om Nitelva, og for å 

sørge for at vi mottar rapporten når den er ferdig. 

 

Forurenset grunn – OSL rydder opp i gammel ”villfylling”. Det vil også 

bli foretatt en miljøsanering i forbindelse med utvidelsen av Gardermoen 

terminalbygg (T2) med mer. OSL rydder også opp i uhellet som medførte 

utlekking av PFOS (til grunnvann). 

Prosjektleder vil også følge opp punktet fra møtet 23.05.12 om forurenset 

 

 

Svein og Terje / 

20.09.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein / 20.09.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein / 31.10.82 

 

 

 

 

 

 

 

Svein / 31.10.12 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

grunn, og ta kontakt med kommunene som ennå ikke har rapportert 

vedrørende forurenset grunn og deponier i sine kommuner for å få de til å 

gjøre dette.  

 

Prosjektleder og Sigrid Louise vil også følge opp punktet fra forrige møte 

om å lage en oversikt over registrerte lokaliteter i Klifs 

grunnforurensningsdatabase. 

 

Lunner og Gran har drikkevann. Minstevannsføring skal måles ved 

Kringlerdalen. Hvem måler, hvem passer på minstevannsføringen osv.? 

Prosjektleder kontakter Lunner og Gran om dette. Hvem er det som 

overvåker i Kringlerdalen? 

Se på minstevannsføring i Oslomarka. Prosjektleder kontakter 

Fylkesmannen om dette. 

 

Svein / 31.10.12 

 

 

Svein og Sigrid 

Louise / 

15.11.12 

 

 

 

Svein / 20.09.12 

 

Svein / 20.09.12 

10 Eventuelt 

Det har blitt gitt penger til en sammenstilling av status på asp og gjørs 

(Åge Brabrand). Dette skulle være en litteraturstudie, han skulle komme 

med forslag til hvorvidt man skulle gå videre med studier… 

Fylkesmannen og prosjektleder tar dette videre sammen. 

 

Overvåkingsprogram skulle etter planen leveres innen 1.11.12. Fristen 

for å levere regionalt overvåkingsprogram har blitt utsatt med ett år til 

utgangen av 2013, og følgelig har fristen for å levere 

overvåkingsprogram for vannområdet blitt utsatt med ett år til 1.11.13. 

Trenger å få klargjort hva slags overvåking som foregår per i dag. 

Prosjektleder sender ut forespørsel til kommunene knyttet til Nitelva 

vedrørende dette. Det må avklares med Fylkesmannen hvordan 

overvåkingsprogrammet skal utarbeides.  

 

Risikoevaluering av vannforekomster. Hvordan skal dette gjennomføres? 

Prosjektleder følger opp dette med fylkesmannen. 

   

Prosjektleder mottok kopi av sammendrag for arbeidet i Leira – Nitelva 

som Helge utarbeidet for kommunepolitikere i Nannestad. Prosjektleder 

sender dette til medlemmene av økologigruppa sammen med referatet. 

 

 

 

 

Terje og Svein 

 

 

 

 

 

 

 

Terje og Svein/ 

31.10.12 

 

Terje og Svein / 

20.09.12 

 

 

Svein / 20.09.12 

11 Neste møte 

Det er ikke noe akutt behov for et nytt møte og prosjektleder vil kalle inn 

når behovet melder seg. 

 

Svein innkaller 

Svein R. Hetland (ref.) 


