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Sak Innhold Ansvar/Frist 
1 Referat fra møte 6.2.09, samt møte referansegruppa den 

11.2.09 
Ref. fra referansegruppa var ikke vedlagt sakspapirene og 
vedlegges derfor her. Prosjektleder orienterte fra 
referansegruppas møte. 
Planlagt møte vedr. klassifisering leirvassdrag kan utgå da det 
foreligger grunnlag utarbeidet av Bioforsk.  
Simon H. oversender dette. 
Fylkesmannen jobber mot DN for å utløse midler til 
basisovervåking. 
 

 
 
 
 
 
 
Beregningene er i 
skrivende stund 
mottatt 
 

2 Årsmelding 2008- Virksomhetsplan2009- Budsjett 2009 
Følgende kommentarer: 
Årsmelding 
Avklar om NRA betaler for felles overvåking. 
Rette antall møter kommunalteknikk og økologi i meldingen. 
Budsjett/virksomhetsplan 
• Nødvendig å avklare samkjøring Leira-Nitelva i planen. 
• I tillegg til 2009 bør planen inneholde milepæler for årene 

fram til 2015 ihht. Vannforvaltningsforskriften. 
• Det bør legges inn aktuelle møter i løpet av 2009 for de 

respektive organisasjonsgruppene i prosjektet. 
• Info.arbeidet i prosjektet samarbeides med Fylkesmannen. 

 
 
 
Meldingen rettes 
som anmerket. 
 



• Populærversjonen av tiltaksanalysen kan avvente til etter 
høringsbehandlingen av forvaltningsplanen. 

• Det tas kontakt med regional presse for presentasjon i 
høringsperioden. 

• Planperiode 1 må beskrives bedre mht. kostnader. 
Fylkesmannen tar ansvar for kostnadsberegninger for 
landbrukstiltakene + overvåking. I tillegg må det inn mer 
presise tall for kommunalteknikk. Disse tallforbedringene 
bør inn i forvaltningsplanen. 

• Info/-folkemøte kan avvente til høsten 2009. 
• Ta med i virksomhetsplanen delprosjekter som er i gang- 

miljøgifter og andre pro. 
 

3 Arbeidet med tiltaksanalysen- herunder 
populærversjon, klassifisering, hydroteknisk rapport- status 
Gjensidig orientering- se saksnr. 1 og 2 ovenfor. 
 

 
 

4 Høring av forvaltningsplanen 
Leveringsfrist/skrivefrist for den enkelte kommune må 
tilbakemeldes i forbindelse med høring av forvaltningsplanen. 
 

Hver enkelt 
kommune-
representant i 
prosjektgruppa 

5 Bakteriebrev 
Det utarbeides revidert brev til folkehelseinstituttet der 
Lørenskogs innspill tas med i vurderingen. 

 
AG Søbye  
K. Jakobsen 

6 RMP- status- jfr. utsatt implementering Leira  
RMP godkjent av SLF (Statens Landbruksforvaltning) for 
2009. Både juridiske og økonomiske virkemidler skal være på 
plass i løpet av 2012. 
 

 
 

7 Fiskedød Stilla- orientering 
Konklusjon ikke klar til møtet. 
 

 
Rapport mottatt 
seinere- vedlegges 
referatet. 

8 Eventuelt 
• Utkast til årsrapport overvåking 2008 utsendt. 
• Fylkesmannen reviderer pt. utslippstillatelser for 

Leirakommunene, (renseanleggene)- arbeidet er i gang. 
Kan være aktuelt å benytte prosjektgruppa til diskusjon i 
dette arbeidet. 

• Aquateam-rapporten (miljøgifter i sedimenter) 
Simon H. sender e-post (link) til rapporten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Simon H. 

  
Neste møte i prosjektgruppa: 
Fredag den 17. april kl. 09.30 – 14.00. 
Skedsmo rådhus 
 

 
 

 
 

 
 



 
10.03.2009 Ivar Tollan (ref.)  


