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1. Velkommen – presentasjon av møtedeltakere.

2. Sigrid LB gikk igjennom referater fra tidligere møter i prosjektgruppene og 
styringsgruppene for Leira og Nitelva.

3.
Årsmelding 2009
- Kommunene oppdaterer informasjon i dokument for årsrapportering. Skjema for 

aktuelle data fremkommer i årsrapporten for Vannbruksplan Nitelva. Se vedlegg. 
De kommunene som sendte inn info til Ivar må dessverre sende på nytt til Sigrid 
LB – frist 8. mars.

Aktiviteter i 2010
- Fremmede arter – hvordan forvalte disse? Vurderes i økologigruppa, basert på innspill 

fra seminar i Vannforeningen.
- Sjekke vannkvalitetspåvirkning av gammel gruvevirksomhet i Romeriksåsene.
- Må få rettet opp teksten som omhandler kalking i overvåkingsrapportene. Ikke faglig 

konsistent.
- Karakterisering og klassifisering av Nitelvavassdraget. Påbegynnes i 2010.
- Ny tiltaksanalyse for Nitelva vil komme i etterkant av dette arbeidet, men kan sikkert 

påbegynnes i 2010.
- Overvåkingsprogram i Nitelva – Har et program som blir fulgt opp årlig, men det må 

revideres med henblikk på resultatene fra karakterisering/klassifiserings arbeide. 
- Kvikksølv – Det etterspørres en mer detaljert kartlegging av dette forholdet innenfor 

vannområdet. Er det vannområdets oppgave å sørge for kartleggingen? Av 
pedagogiske hensyn kan det være viktig å ivareta sammenhengen mellom ”god 
økologisk status” og fisken som næringsmiddel.

Hvis det tas prøver må man ha meningsfull måte å fortolke og bruke disse dataene. 
Mangler gode fortolkningsverktøy for kvikksølv i vassdragene.

- Kildekartlegging – Deponier og fyllinger. Prosjekt for vannområdet.
- Delprosjektet ”Gratis miljøråd landbruk” bør gjennomføres. Må få miljørådene 

forankret i miljøplanene for å gjøre dem forpliktende.



- Opprydning i spredt avløp. Skal være ferdig innen 2015 for områder innlemmet i 1. 
planperiode. Må lage et handlingsprogram for å sikre framdrift.

- Virkemiddler/Sektormydighet. Hvordan få med ansvarlig forurenser? Vannområdet 
lager ikke egen aktivitet på dette, men spiller inn meninger ved høringsuttalelser.

- Tiltaksanalysen for Leira. Er nå oppdelt i tre enheter; Selve tiltaksanalyser, kortversjon 
og populærversjon. Populærversjonen kan utarbeides av for eksempel ??

- Aktivitetsplan 2010 settes opp på bakgrunn av disse innspill og sendes ut til høring i 
gruppa.

4. Endringer i vannforvaltningen.
- Fylkesmannen (Simon) orienterte. Relativt lite informasjon fra ØFK, men det skal 

være et felles møte for alle aktuelle fylkeskommuner. Grovt sett skal 
Fylkeskommunen ivareta planprosessen,  og fylkesmannen det faglige.

- Fylkesmannen og Fylkeskommunen har fått mer noe penger til å følge opp arbeidet 
med vannområdene. Henholdsvis 650 000,- og 350 000,-.

5. Aktiviteter framover - Se også punkt 3 i referatet.

- Tiltaksanalysen for Leira må behandles politisk i de enkelte kommuner.
Kortversjonen legges til grunn ved politisk behandling, med henvisning til 
tiltaksanalysen. Det lages også en populærversjon av tiltaksanalysen med flere bilder 
etc, som er myntet på allmennheten. Sigrid LB sjekker aktuelle konsulenter med Stig 
og Anita i PURA. Skal trigge ønsket om å vite mer …
- Forslag til forskrift om miljøkrav Leiravassdraget – utkast fra Fylkesmannen. 
Vannområdet skriver en høringsuttalelse i tråd med tiltaksanalysen og tidligere 
høringsuttalelser til RMP. Sigrid LB kommer med forslag. Kan tas med på 
styringsgruppemøte. Kommunene bestemmer selv om de vil behandle denne politisk.
Høringsfristen er 9. Mars.

6. Vassdragsovervåking – Forslag til endring i programmet fra NIVA. Økologigruppa tar 
initiativ til et møte for å behandle forslaget. Da behandles også utkast til 
overvåkingsrapporten fro 2009, som skal foreligge 1. mars.
I følge Fylkesmannen vil det bli etablert basisstasjoner i både Nitelva, Leira og Øyern.
Fosforbudsjett – kan NIVA gi en pris på dette ?

7. Hva skjer i kommunene.
Lørenskog – Arbeider med miljøpark i Ellingsrudelva. Står foreløpig på stedet hvil, 
men jobber med saken
Nittedal – NVE vil ha tilbake eierskapet til limnigrafen i Nitelva. Ingen innsigelser på 
det så lenge limnigrafen blir stående og driftet som før.
Nannestad – Minikraftverk. Nannestad har for kjøpt fallrettigheter til 3 fall i Leira. 
Kommersielle krefter ønsker å kjøpe disse rettighetene.
Minstevannføring i Leira – overholdes den ? Hvordan kontrollere det, og hvem gjør 
det ? Undersøkes.
Skedsmo – Fiskedød i Stilla. Problemet har gjentatt seg de siste vintre. Skal se på tiltak 
som bedrer forholdene for fisken.

8. Eventuelt?
- Konferanse den 10-11/3. Helge, Simon og Terje V skal dit.
- Viktig at kommunene melder inn representanter til Prosjektgruppa og Temagruppene. 
- Seminar i mindre avløpsanlegg den 22/3 på Hotell Vika. Simon informerte.
- DN holder kurs i klassifisering av vann. Bra kurs. Kurset skal holdes flere ganger.



- I Haldenvassdraget og Morsa vil man forby bruk av avløpsslam til gjødsling pga 
fosforflukt til vassdragene. Bruke PA-L tall som bakgrunn for bruk av slammet ? 
Simon skal sammenkalle til møte med slamprodusenter. 

- Forvaltningsplanene skal vedtas i Statsråd 22. mars, og gjøres gjeldende fra 1. april 
2010.

- Vannområdet Leira-Nitelva inngår i en evaluering som NIBR (Norsk institutt for by -
og regionsforskning) har gjennomført. Har sett på fordeler og ulemper med 
forskjellige måter å organisere arbeidet på.

9. Neste møte.
Uke 16 – fredag 23. April kl. 0930. Sted : Møterom Asak, 4. Etg, Skedsmo Rådhus

Referent
Jan Erik Bøgeberg


