
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa 

Referat fra møte 19.09.12 
 

Til stede:  Svein Hetland, Prosjektleder 

Simon Haraldsen, FMOA 

Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo  

  Marie Strand, Ullensaker 

Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 

Bjørn Viken, Sørum 

Linda Angela Grimsgard, Rælingen 

Liv Beate Stormyhr, Nittedal 

Hilde Birkeland, Akershus fylkeskommune 

Birger Marøy, Skedsmo 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet 

Terje Martinsen 

Terje Wold, Oslo 

Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner 

 

 

Forfall:  Bjarte Hunnestad, Gjerdrum 

  Trude Øverlie, Gran 

  Henning Colbjørnsen, Rælingen 

Heidi Engelhardt-Bergsjø, FMOA 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen og godkjenning av saksliste 

Innkalling og saksliste godkjennes uten kommentarer. 

 

 

2 Prosjektgruppereferat fra 13.06.12 

Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. 

 

 

3 Økologigruppereferat fra 06.09.12 

Ingen kommentarer til referat fra forrige møte i økologigruppen. 

 

4 Landbruksgruppereferat 12.09.12 

Kommentarer til innspillet fra landbruksgruppa vedrørende RMP. Dette 

blir omtalt under punkt 10 i referatet.  

 

5 Orientering fra prosjektlederforum 22.08.12 

Det ble orientert 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. 

6 Vassdragsovervåking, utforming av nytt anbud 

Arbeidsgruppen for vassdragsovervåkingen presenterte et nytt forslag til 

anbud som inkluderte de fleste tilbakemeldingene som ble gitt etter møtet 

i økologigruppen. Den største endringen fra forrige forslag er omfanget 

av årsrapporteringen der det nye forslaget har en langt mer omfattende 

årsrapportering enn det som opprinnelig var foreslått. Prosjektgruppen ga 

tilbakemelding på at:  

- det bør benyttes enhetspriser  

- endringene fra år til år bør tydelig fremkomme i årsrapporten 

- vi går for rammeavtale 

- vi går inn for overvåkingen slik den foreligger i forslaget 

 

Arbeidsgruppen vil sammen med Tanja Huse-Fagerlie utarbeide ett 

endelig forslag som vil legges ut på TED og Doffin 23.10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overvåkingsgru

ppa / 23.10.12 

7 Søknad om økonomisk støtte fra Akershus Fylkeskommune 

Det er levert søknad til Akershus Fylkeskommune om midler til 

gjennomføring av diverse aktiviteter i 2012. 

 

8 Søknad om utsatt frist for klassifisering 

Fylkesmannen har gitt DN beskjed om at klassifiseringen ikke kommer 

på plass i 2012 grunnet manglende klassegrenser. Trenger derfor ikke 

søke om dette i 2012. Prosjektleder følger opp arbeidet med 

klassifiseringen og sørger for fremdrift i arbeidet med dette. 

 

 

 

Svein / 15.11.12 

9 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål på høring, frist 31.12.12 

Et felles folkemøte kan være et greit utgangspunkt for opprettelse av 

referansegruppe. I et eventuelt folkemøte bør det være fokus på mer enn 

bare vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Kan for eksempel invitere 

Sverre Solberg til å presentere sin nye bok, samt OSL til å snakke litt om 

det som har skjedd hos de i det siste. 

Prosjektleder tar ansvar for å følge dette videre. 

 

Det har også vært et ansvar fra vannregionmyndigheten sin side om å ta 

vesentlige vannforvaltningsspørsmål opp til politisk behandling. 

Prosjektleder utarbeidet et høringsnotat som utgangspunkt for utforming 

av høringsuttalelser i de enkelte kommunene. Høringsnotatet ble 

presentert i styringsgruppen som ikke hadde innsigelser mot notatet. 

Høringsnotatet er sendt ut til de enkelte kommunene som har fått ansvar 

for å forberede saken til politisk behandling. 

 

 

 

 

 

 

Svein / 15.11.12 

 

 

 

 

 

Prosjektgruppa / 

31.12.12 

10 Regionalt miljøprogram på høring, frist 28.09.12 

Kommentarene fra landbruksgruppen ble presentert for prosjektgruppen. 

Tilbakemelding på at kommentarene fra landbruksgruppen går i mot 

tiltaksanalysene som foreligger og forskningsrapporter fra Bioforsk, og at 

det ikke vil være hensiktsmessig i forhold til dagens kunnskap og målene 

i vannforskriften å støtte forslagene fra landbruksgruppen. 

Prosjektleder og Sigrid Louise har utarbeidet en høringsuttalelse på 

vegne av vannområdet som er mer i tråd med tidligere vedtatte planer og 

mål. 

 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

11 Nytt fra fylkeskommunen / Fylkesmannen 

Fristen for å levere overvåkingsprogram er utsatt til 31.12.13. 

 

Fylkeskommunen har tilbudt Vannområde Leira – Nitelva hjelp med 

innlegging av historiske data i vann-nett / vannmiljø. Fylkeskommunen 

trenger tilbakemelding på hvor mye data det er snakk om og det trengs en 

sortering på hva som skal legges inn. Fylkesmannen kjøpte dataene fra 

ANØ som var samlet inn for mange NRA/NRV-kommuner, og sitter nok 

dermed på mange historiske data. Svein Nilsen vet sannsynligvis mer om 

dette. Prosjektleder følger opp innleggingen av historisk data med 

fylkeskommunen. 

 

Fylkesmannen arrangerer oppstartseminar for arbeidet med 

tiltaksanalyser 23. november. Oppfordrer kommunene til å delta på dette. 

Prosjektleder har sendt ut info om dette til medlemmer av gruppene i 

vannområdet. 

 

Fylkesmannen ønsker oversikt over hvilke kommuner som har 

handlingsplan for landbruk. Ann-Kathrine følger opp dette. 

 

Fylkesmannen opplyser om at det nå skal gjennomføres kursing i 

påvekstalger for konsulentselskaper og andre som måtte ha interesse av 

dette. Dette vil sikre mer reel konkurranse om denne typen oppdrag i 

fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein / 26.10.12 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kathrine / 

15.11.12 

12 Nytt fra kommunene 

Lørenskog – Følger opp funn av høye fosforverdier fra i fjor høst. Det ble 

målt opp mot 20 ganger så mye fosfor i elven som øverste tillatte 

grenseverdi. Ønsker å se på hvordan gjødselspredning om høsten 

forurenser elver og bekker. Har sett på forskrift for spredning av 

gjødselvare og ønsker forbud mot spredning av gjødsel om høsten.  

 

Oslo – Vil få NIVA til å se på hvordan regulering av magasiner påvirker 

økologisk tilstand. Dette skal bli ferdig i November. 

 

Sørum – Skal innvilge 21 søknader om SMIL midler. Spiller inn til nytt 

forslag til RMP at de ikke ønsker jordarbeidingsforbud i erosjonsklasse 3 

og 4. Ca. 20 stk har koblet seg på kommunalt avløpsnett i områdene som 

drenerer til Leira. 

 

Skedsmo – fokuserer mye på kommunalteknikk. Har vedtatt 

handlingsplan for kommunale avløp. Denne skal gjennomføres på 15 år. 

 

Rælingen –  

 

Lunner – Nytt renseanlegg på Harestua for bebyggelse på Harestua og 

Grua gir bl.a muligheter for påkobling av spredt bebyggelse mellom disse 

tettstedene. Overvåking av Harestuvannet startet opp i tråd med krav i 

utslippstillatelse for renseanlegget. Kontroll av separate avløpsanlegg 

pågår. Det er gjort kartlegging av kalksjøer og det foreligger rapport. 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

 

 

Fet – Fokuserer på kommunalteknikk. Har ingen SMIL-tiltak i år. 

 

Nittedal – Vann- og avløpsplan under utarbeidelse, politisk 1. 

gangsbehandling i november. Rosim AS modellerer avløpsnett i Nittedal, 

arbeid i forbindelse med evt. overføring av avløp til NRA eller Oslo. Ser 

på flere muligheter for å få ned vann og avløp inn og ut av kommunen, 

desentrale avløpsløsninger, bl.a. prøveprosjekt på påbygg på Sørli 

barneskole (gråvannsrenseanlegg og vakumtoaletter, kun tilkobling til 

kommunalt avløpsnett for svartvann). RMP – hvorfor forslag om pløying 

fra 2015 i leiravassdraget, hvorfor ikke før? 

 

Nannestad – har vært i kontakt med OSL som nå rydder opp i villfylling. 

For øvrig følges opp kommunaltekniske tiltak beskrevet i Hovedplan 

avløp samt aktuelle tiltak innen landbruk. Det er på høring ny forskrift 

om vann- og avløpsgebyrer. 

13 Orienteringer 

A. Gjennopprettelse av kommunalteknisk gruppe 

Det ble gjennomført møte i kommunalteknisk gruppe 25.09.12. 

Arbeidet med kommunalteknisk gruppe vil bli spesielt viktig 

under arbeidet med rullering av tiltaksanalyser. En del av 

oppgavene som i dag tilfaller økologigruppa hører mer naturlig 

hjemme i kommunalteknisk gruppe. Prosjektleder vil gjøre 

vurderinger vedrørende fordeling av saker i gruppene i samråd 

med gruppene. 

B. Referansegruppemedlemmer 

Prosjektleder vil sende ut liste med forslag til hvem som bør sitte 

i referansegruppen og be om tilbakemelding på denne. 

C. ESA-rapportering: Status for gjennomføring av tiltak i vedtatt 

tiltaksprogram 

Vannområdet har rapportert til ESA om tiltak som ble vedtatt i 

tiltaksprogrammet og som er gjennomført eller igangsatt per dags 

dato. Organiseringen av dette arbeidet var uryddig kunne blitt 

gjennomført på en bedre måte. Det må tas lærdom av 

gjennomføringen av prosessen slik at man unngår en gjentakelse 

av prosessen neste gang noe skal opp til høring. 

D. Arbeidet med Stilla / skjøtselsplan for Leirelvslettene 

Sigrid Louise har skrevet søknad om graving ved Stilla for å få 

bedre vanngjennomstrømming under veien. Sigrid Louise har 

også levert høringsuttalelse til høringen for restaurering av 

våtmarker, der særlig kroksjøene er trukket frem som aktuelle for 

restaurering. 

E. Kartlegging av ørret  

Det har pågått et stort kartleggingsarbeid i sommer. Det har vært 

utfordringer knyttet til for høy vannstand som har gjort det 

vanskelig å sette ut antenner. Thrond Haugen og NIVA har sendt 

over kontrakt og samtidig poengtert at det vil være ønskelig å 

videreføre prosjektet til neste år, og at dette vil medføre 

 

 

 

 

 

 

Svein / 02.11.12 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

ytterligere utgifter. Rapporteringen vil skje i form av to 

masteroppgaver. Prosjektleder og Helge Bjørn følger opp 

prosjektet med Thrond Haugen. 

F. Miljøgifter i fisk  

Eirik Fjeld har levert førsteutkastet til rapporten. 

Undersøkelsene viser en generell økning i kvikksølvnivået 

sammenlignet med en tilvarende undersøkelse fra 89/90 i samme 

område (andre innsjøer som er undersøkt). Undersøkelsene viser 

også et lavere kvikksølvnivå sammenliknet med en regional 

undersøkelse fra Sør-Norge i 2008. Ingen individer hadde 

konsentrasjoner under EQS-verdiene satt i vanndirektivet (0,02 

mg Hg/kg). Prosjektleder følger opp dette med Eirik Fjeld. 

G. Markvandringer og temadager for landbruket 

Forrige markvandring var på Gjerdrum. Erosjon fra kantsoner var 

tema. Ca 40 oppmøtte. Det var god respons og mange ble 

værende lenge for å diskutere. NVE var til stede. Det ble nevnt at 

steinsetting av bekkeløp er et effektivt tiltak mot erosjon, men at 

vannressursloven m.m. gjorde at det var ingen selvfølge at man 

fikk steinsette. Det må søkes om steinsetting. Det ble også 

snakket om problemene ved steinsetting, og hvorfor dette kunne 

være en god løsning for den enkelte bonden, men ikke 

nødvendigvis en god løsning for andre bønder eller vassdraget 

som en helhet. 

Det var planlagt flere temamøter i høst, blant annet for å se på 

problematikken rundt lagring av husdyrgjødsel og hestemøkk. 

Dette har ikke blitt prioritert fordi man ønsket å vente med 

gjennomføring inntil ny gjødselforskrift var på plass. 

Det satses på å gjennomføre ett møte i Nannestad for å ta for seg 

problematikken rundt lagring av husdyrgjødsel/talle. 

H. 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. Prosjektleder har tatt kontakt med support og bedt 

om tilbud. 

I. Tiltaksanalyse 

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 

23.11.12 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. Dato for første 

møte er satt til 24.10.12. 

J. Kartlegging av kreps 

Muligheten for høsting og eventuelle tiltak for å bedre bestanden 

 

Svein og Helge 

Bjørn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein / 31.10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbruksgrupp

en / 31.10.12 

 

 

 

 

 

Svein / 31.10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

skulle undersøkes. 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. 

 

 

 

 

 

 

Svein / 31.10.12 

14 Eventuelt 

 

 

15 Neste møte 

6. desember, 09:30 – 14:00, Møterom Berger i 3. etg. i Skedsmo 

kommunes Rådhus på Lillestrøm. 

 

Svein innkaller 

Svein R. Hetland (ref.) 


