
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Økologigruppa 

Referat fra møte 16.09.13 
 

Til stede:  Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (Leder) 

Svein Hetland, Prosjektleder for Vannområde Leira-Nitelva 

  Terje Wivestad, FMOA 

Guro Haug, Nittedal 

Marie Strand, Ullensaker 

Nina Værøy, Ullensaker 

Vebjørn Pollen, Sørum 

Karl Alfred Bjølgerud, Fet  

Kari Westgaard Berg, Lørenskog 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Terje Wold, Oslo 

 

Forfall:  Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 

Trude Øverlie, Gran 

Tom G. Bengtson, Rælingen 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 

Marie Strand har blitt avdelingsleder i Ullensaker kommune og har 

derfor med seg Nina Værøy som arvtaker på møtet. Det ble gjennomført 

en presentasjonsrunde for at hun skulle bli kjent med gruppen. 

Det ble presentert 2 saker for eventuelt som er presentert under punkt 10 i 

referatet. 

 

 

 

2 Referat fra forrige møte 10.01.13 

Dette referatet var ikke blitt ferdigstilt til møtet, men det ble referert. 

Svein vil ferdigstille referatet og sende det ut sammen med referatet fra 

dette møtet. Det var ingen tilbakemeldinger på det muntlige referatet, 

men det er mulighet for å komme med tilbakemeldinger på det endelige 

referatet når det sendes ut. 

 

 

Svein  

3 Rapport om Asp og Gjørs i Vannområde Leira – Nitelva av Åge 

Brabrand 
Åge Brabrand var bedt om å utarbeide en rapport for å sammenstille 

informasjon om Asp og Gjørs i Vannområde Leira – Nitelva, med fokus 

på nedre deler av Leira, samt danne seg et kunnskapsgrunnlag for videre 

arbeid. Rapporten var sendt ut til økologigruppa på forhånd. Svein tok en 

rask gjennomgang av det vesentligste innholdet i rapporten og Terje 

Wivestad supplerte litt. Hovedkonklusjon: rapporten sier ikke så mye 

mer enn det vi allerede visste. Stillene (kroksjøene) er lite viktige som 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

gyte- og oppvekstområde for Asp og Gjørs. Det er fortsatt lite 

informasjon om disse artene og ytterligere informasjon trengs for å kunne 

si mer om tilstanden til disse artene. Det kan være aktuelt med tiltak i 

Brauterstilla og Stilla ut i fra andre hensyn. 

4 Prosjektet med kartlegging av ørret i midtre deler av Leira 

Prosjektet ble videreført inn i 2013 og følgende har skjedd i 2013 så 

langt: 

Svært sein isgang og etterfølgende periode med svært høy vannføring 

gjorde det umulig å komme til i bekkene og elva før i juni. 

Juni: Merkerunde på alle lokaliteter samt stikkprøver med elfiske i noen 

av sidebekkene. Fant ørret i sidegren av Sogna!  

Juli: Begge antenner satt opp (Låkedalen og Homledalen), men i 

Homledalen ble den først satt i drift i slutten av august pga behov for 

tykkere antennekabel 

August: Oppjustering av antennene og opphenging av infoplakater i 

nærområdet. 

Sept: Antennene satt på strømnettet slik at ikke trenger bytte batteri. Ny 

merkerunde i alle lokaliteter. Nå også i hovedelva (pga lav vannføring) i 

Kringlerdalen. 

 

Framover: 

Avtalt elfiskebåtfiske 23-24 september med Jon Museth og/eller Ole 

Gunnar Dokk fra NINA (skal da også merke fisk) 

Merke-gjenfangstrunde første uke i oktober (gytefisk) i alle lokaliteter 

Levering av to masteroppgaver i desember. 

 

I alt er nå ca 600 ørret merka i systemet. 

 

Tar antennene ut av drift (dvs kobler av strømmen som driver 

antennefeltet – kabler blir stående slik at kan koble på etter isgang) når 

første isen legger seg – ved mild vinter vil vi la dem stå over vinteren. 

 

5 El-fiske i de to overnevnte prosjektene 

Det har pågått samtaler mellom Thrond Haugen, Åge Brabrand og Jon 

Museth fra NINA i vår om muligheten for å ta i bruk el-fiske fra båt i de 

to overnevnte prosjektene. Bruk av el-fiskebåt vil gi mulighet til å samle 

inn langt mer data over et kortere tidsrom enn ved vanlig konvensjonelt 

el-fiske. Det er besluttet å prøve ut el-fiske i prosjektet til Thrond 

Haugen, og det vil bli vurdert å benytte el-fiske i prosjektet til Åge 

Brabrand, men dette blir først aktuelt til neste vår. 

 

 

 

6 Innspill til nye prosjekter for 2014 

- Oppfølging av krepserapporten for Nitelva 

- Avrenning fra forurenset grunn-lokaliteter 

- Problemkartlegginger ”generert” av forslag til 

overvåkingsprogram 

 

 

 

7 Status for tiltaksanalysearbeidet 

Tiltaksanalysearbeidet har pågått siden starten på året. Vedlagt følger en 

powerpoint presentasjon som viser hva som har blitt gjort frem til nå og 

hva som er fremdriftsplan for resten av året.  

 

 

 

8 Forslag til overvåkingsprogram  



Sak Innhold Ansvar/Frist 

 Forslaget til overvåkingsprogram (så langt det er kommet) var sendt ut 

på forhånd. Det bygger i stor grad på Vannområdets pågående 

overvåking når det gjelder eutrofi og det som foregår av overvåking i 

forbindelse med kalkingen av forsurede vassdrag samt data i Vann-nett 

pr. august 2013. 

Det er avdekket noen feil i Vann-nett slik at det er behov for 

oppdateringer der (jfr. pkt. 9). Tabellen i overvåkingsprogrammet vil bli 

rettet opp i samsvar med innspillene til møtet, selv om oppdateringene i 

Vann-nett først vil skje i løpet av oktober. 

Det var enighet om å inkludere økologiske/biologiske kvalitetselementer 

med 3-årig frekvens. Men man vil vurdere den faktiske gjennomføringen 

når klassifiseringen av leirpåvirkede elver og standardiserte metoder for 

biologisk overvåking i slike vassdrag er klare fra overordnet myndighet. 

FMOA skal avholde et møte for utfylling av tabellene 25.09.13. SLB vil 

rette opp / videre bearbeide forslaget og også avklare nødvendige 

 

 

9 Gjennomgang av vannforekomster i Vann-Nett 

Vannforekomstene ble gjennomgått med hver enkelt kommune under 

møtet og Sigrid Louise fulgte opp dette med kommunene i etterkant. 

 

 

 

10 Eventuelt 

- Guro Haug meldte om at det har vært ledningsbrudd hos Ringnes, 

og at øl, brus m.m. har gått i overløp. Hun ønsket tilbakemelding 

på hva hun skulle kreve med hensyn på tidspunkt for 

gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser av skadeomfanget. 

- Sigrid Louise ønsket en gjennomgang av hva kommunene, 

fylkesmannen og fylkeskommunen har gjort siden sist, dette ble 

det dessverre ikke tid til under møtet. 

 

 

 

11 Neste møte 

Neste møte er blitt satt til 14. oktober. 

 

Svein innkaller 

Svein R. Hetland (ref.) 


