
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Økologigruppa 

Referat fra møte 05.03.14 
 

Til stede:  Terje Wivestad, FMOA 

Nina Værøy, Ullensaker 

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Karl Alfred Bjølgerud, Fet  

Kari Westgaard Berg, Lørenskog 

Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 

Guro Haug, Nittedal 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Toril Giske, Oslo (vara) 

Thrond Haugen, NMBU/NIVA (under pkt.  

Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (Leder, referent) 

 

Forfall:  Trude Øverlie, Gran 

Vebjørn Pollen, Sørum 

Terje Wold, Oslo 

 

Gjerdrum har meddelt at de ikke møter i denne gruppa, men innkalling og referat sendes til 

Monica Gudim, Gjerdrum 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

01/14 Velkommen og orientering om arbeidet i vannområdet 

Tone Aasberg har sagt opp sin stilling som prosjektleder. Prosess for 

nyansettelse har så vidt startet. Sigrid Louise fortsetter som prosjektleder 

til ny prosjektleder er på plass. 

Ingen merknader til forslag til dagsorden 

 

 

 

02/14 Referat fra forrige møte 16.10.13 

- Det er ikke gjort noe for et eventuelt nytt elvemuslingsprosjekt. Mulig 

at Kjell Sandaas har søkt om midler til eget prosjekt. Sigrid Louise tar 

kontakt med Kjell Sandaas for en eventuell oppfølging. 

- Vi er fremdeles i villrede når det gjelder hvordan og hvem som følger 

opp krav knyttet til minstevannsføring ved drikkevannsuttak, for 

eksempel i Gran/Lunner. NVE må kunne gi svar på dette. Adresseres i 

forbindelse med arbeidet med tiltaksanalysen (påvirkning av fysiske 

tiltak). (Husk at tiltaket «minstevannsføring» kan ha en positiv effekt 

på hele vassdrag med eutrofierings- og miljøgiftproblematikk pga en 

fortynnende effekt). 

- Problemkartlegginger ved nedlagte fyllinger er tatt inn som tiltak i 

tiltaksanalysen. 

Referatet godkjent med disse kommentarene 

 

 

 

Sigrid Louise 

 

 

 

 

Sigrid Louise 

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 

www.elveliv.no 

   

    
 

 

 

 

http://www.elveliv.no/


Sak Innhold Ansvar/Frist 

03/14 Vassdragsovervåkingen 

Overvåkingen 2013 

Frist for rapporten for 2013 er utsatt til 15.03.14. Det har vært en god 

oppfølging fra Rambølls side, både når de ikke har fått tatt prøver, ved 

høye verdier av TKB og ved andre spesielle forhold (anleggsarbeidet på 

RV22, gjelder prøvestasjon L5 Borgen bru) 

Overvåkingen 2014 

Rambøll fortsetter med kjemisk overvåking som i 2013. Vi planlegger 

overvåking av biologiske indikatorer. Nina kommer med et forslag på 

stasjoner hvor begroingsalger, bunndyr, vannplanter eller andre 

kvalitetselement kan være hensiktsmessige og vurderer om hun vil påta 

seg prøvetakingen. Selve prøvetakingen bør foregå fra august og utover. 

Man trenger en forsterket metodikk for leirelver, f.eks. å henge opp 

substrater i form av blomsterpotter. Bør spilles i i forbindelse med 

høringen av forvaltningsplanen. Må også ses i sammenheng med et 

prosjekt Vannområde Øyeren skal ha for leirelver. (Møte 13.03.14) 

Nytt overvåkingsprogram for Vannområde Leira-Nitelva 

Nytt forslag til overvåkingsprogram ble oversendt Fylkesmannen pr. 

30.10.13. Omfatter både basisovervåking og tiltaksovervåking mht 

eutrofiering (fortsetter omtrent som før) og forsuring (avhengig av hvilke 

vassdrag som kalkes), samt problemkartlegging, særlig mhp miljøgifter 

og fysiske inngrep. Terje W har jobbet videre med koordinater, kart ol. 

Er nå oversendt til Miljødirektoratet, og det forventes tilbakemelding 

derfra. Vi kan ikke forvente å få inn alle stasjonene for basisovervåking 

(jfr. pkt 09/14). 

Programmet må rettes opp da DP = dyreplankton og ikke bunndyr. 

Viktig at lokaliteter med kode =X i grunnforurensningsdatabasen sjekkes 

ut. Dessuten ønskes fokus på nedlagt deponi ved Rotua. Nødvendig med 

en avklaring av hvilke miljøgifter det skal «satses» på. 

Overvåkingsprogram for hele vannregionen skal på høring etter hvert. 

NVE er ansvarlig for kartene. 

Innlegging i Vannmiljø 

Dataene fra ANØ (frem til 2007) er lagt inn. Rambøll skal legge data rett 

inn i databasen. Bioforsk har fått tilsagn om NOK 10.000 for å legge inn 

data fra årene 2011 og 2012. Avklare med Terje Martinsen om han kan 

legge inn data fra overvåkingen i Lørenskog. Skal også data fra andre 

kommunale overvåkinger legges inn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina/15.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Louise/ 

Terje 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Louise 

Terje  

04/14 Ørretundesøkelsen i Leiravassdraget v/ Thrond Haugen 

Undersøkelsen har gått ut på å bruke PIT-merking og el-fiske for å 

avklare leveområdene for ørret. Det er undersøkt i Tøla, Eskerudbekken, 

Rotua og Nordbybekken, samt 4 steder i selve elva oppstrøms Krokfoss. 

Er avrapportert i en masteroppgave på engelsk. Det vil bli utarbeidet en 

kortversjon på norsk. Begge deler bør legges ut på www.elveliv.no . 

Konklusjoner 

- Masse ørret, stor populasjon, ung bestand, kort levealder (ca. 5 år) 

- Best tilvekst lenger oppe i vassdraget, større konkurranse lenger ned 

- Ingen vandring mellom lokalitetene 

- Lite rekruttering i hovedelva til tross for gode gytelokaliteter 

- Ørret responderer på vannkvaliteten. Egnet som indikatorart 

 

http://www.elveliv.no/


Sak Innhold Ansvar/Frist 

05/14 Årsmelding 2013, aktivitetsplan og budsjett 2014 

Årsmeldingen 2013, aktivitetsplan og budsjett 2014 var sendt ut på 

forhånd.  

Årsmelding 2013. Ingen merknader. 

 

Aktivitetsplanen 2014 

I 2014 er det ønskelig med et prosjekt knyttet til asp. Åge Brabrand har 

foreslått et prosjekt for å klargjøre hvor asp gyter. 3 ulike metoder 

foreslått 

1. El-fiske for å fastslå gytemoden asp i april 

2. Telemetri for å bekrefte vandringsmønster 

3. Påvise egg etter gyting 

Vi ønsker å gjennomføre en pilot som omfatter pkt 1 og 3 i 2014. Terje 

ber om kostnadsoverslag fra Åge Brabrand. 

Pkt. 2 egner seg som en masteroppgave og Thrond Haugen vil legge den 

ut som det ved NMBU. 

Asp kan egne seg som en indikatorart, og prosjektet kan ses på som en 

metodeutvikling. Det kan være aktuelt med en cofinansiering fra 

Fylkesmannen.  

 

Forslag til hvilke nedlagte deponier som bør inngå i miljøgiftprosjektet, 

meddeles prosjektleder innen 15.03. Kari- Anne sjekker eventuelt 

gruveprosjekt med Bergvesenet.  

Miljødirektoratet skal avklare nasjonal juss når det gjelder miljøgifter i 

løpet av 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje/10.03.14 

 

 

 

 

 

 

 

Alle/15.03.14 

Kari-Anne 

06/14 Forslag til tiltaksanalyse 

Foreløpig tiltaksanalyse og tiltakstabell ble oversendt Vannregion-

myndigheten 03.02.14. Tiltaksanalysen oversendt økologigruppa før 

møtet.  

Tiltakstabellen oppleves som nokså uhåndterlig, men skal visstnok 

benyttes ved rapportering fremover. Det er også lagt opp til rapportering i 

Vann-nett.  

Eventuelle merknader mm til tiltaksanalysen gis til Sigrid Louise innen 

10.03.14. Tiltaksanalysen rettes opp og behandles i prosjektgruppa 

14.03.14 og i styringsgruppa 26.03.14.  

 

 

 

 

 

 

 

Alle/10.03. 

Sigrid Louise 

07/14 Siste nytt fra Fylkesmannen og Vannregionmyndigheten 

Fylkesmannen 

Det er kommet innstilling fra Miljødirektoratet når det gjelder 

basisovervåkingen. Totalt er det regnet med NOK 88 mill til 

basisovervåking. I vårt vannområde er det foreslått basisstasjoner i  

Nedre Gjermåa, Leira nedstrøms Krokfoss og Store Skillingen. 

 

Kurs i klassifisering 26. -27.03.14 

 

Nye veiledere for 

- Sterkt Modifiserte Vannforekomster (SMVF)  

- Karakterisering av grunnvann 

- Klassifisering av miljøtilstand i vann 

Alt ligger på Vannportalen 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

Vannregionmyndigheten 

Rapportering for 2013 for vannområdene i planperiode 1 er satt til 

15.05.14. Dette gjelder Leira for oss. Samme opplegg som i fjor. 

08/14 Eventuelt 

Miljødirektoratet skal ha kurs i klassifiseringsveilederen på Thon Hotel 

Arena den 26. -  27.03. Nina møter for oss. Toril møter sannsynligvis for 

Bekkelagsbassenget. 

 

Norsk Vann har sammen med flere organisasjoner sendt brev til 

statsminister, finansminister og klima- og miljøminister om stort behov 

for økte midler til vannforvaltningen. 

 

Vann-nett er blitt oppdatert gjennom arbeidet med forslag til nytt 

overvåkingsprogram og tiltaksanalysen. 

 

 

Nina/Toril 

09/14 Neste møte 

Ikke fastsatt. Prosjektleder kaller inn. 

 

Sigrid Louise 
 


