
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa 

Referat fra møte 06.12.12 
 

Til stede:  Svein Hetland, Prosjektleder 

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 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet 

Terje Martinsen 

Terje Wold, Oslo 

Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner 

Bjarte Hunnestad, Gjerdrum 

Heidi Engelhardt-Bergsjø, FMOA 

 

 

Forfall:  Simon Haraldsen, FMOA 

  Trude Øverlie, Gran 

  Henning Colbjørnsen, Rælingen 

Birger Marøy, Skedsmo 

 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen og godkjenning av saksliste 

Innkalling og saksliste godkjennes uten kommentarer. 

 

 

2 Prosjektgruppereferat fra 19.09.12 

Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. 

 

 

3 Kommunalteknikkgruppereferat fra 25.09.12 

Angående fordelingen av saker mellom kommunalteknikkgruppen og 

økologigruppen, er det flere saker som ikke naturlig tilhører en gruppe, 

men som det kan være nødvendig å drøfte i begge grupper. Det bør 

drøftes hvordan fordelingen av oppgaver mellom økologigruppen og 

kommunalteknikkgruppen blir. 

 

4 Styringsgruppereferat 26.09.12 

Inkluder sekretariatet (Anja Winger) i fylkeskommunen i innkallingen til 

styringsgruppemøtet.  

 

5 Muntlig referat fra styringsgruppemøte 26.11.12 

Diskusjon rundt møtegodtgjørelse til bondelagsrepresentantene. Dersom 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

fylkeskommunen velger å støtte ett vannområde økonomisk bør de 

kanskje også gjøre dette for de andre vannområdene. Det bør komme en 

tydelig melding fra fylkeskommunen om hvordan møtegodtgjørelse til 

bondelagsrepresentanter håndteres. 

Spiller dette videre til Fylkeskommunen som bør vurdere å sende ut en 

melding til alle vannområdene som tar for seg hvordan møtegodtgjørelse 

til bondelagsrepresentantene håndteres. 

 

 

 

 

 

Anja Winger / 

31.01.13 

6 Gjennomgang av aktivitetsplan for 2012 og forslag for aktivitetsplan 

2013 

- Det må lages et ”varselsdokument” som tydeliggjør hvorfor Leira 

ikke når målene innen 2015 og derfor bør overføres til 2. planfase 

- Bør kanskje sende en melding i forbindelse med Vesentlige 

Vannforvaltningsspørsmål om dette. Hør med Helge om dette. 

- Avklar med Are Tomasgard og Anja Winger om dette. 

- Bør ta med i begrunnelsen at ”vi vet faktisk ikke hva målet er” 

 

- Videreføre møte for referansepersoner om tiltaksanalysen 

istedenfor vesentlige vannforvaltningsspørsmål. 

- klassifiseringsarbeidet / karakteriseringsarbeidet 

- Overvåkingsprogram skal gjennomføres i løpet av 2013. Det blir 

seminar om dette på nyåret. 

- Hver vannforekomst skal ha eget miljømål, og dette bør antageligvis 

være på plass før arbeidet med tiltaksanalysen starter opp. 

- Jordvanning og badeplasser i Nitelva spesielt, spør Sigrid Louise og 

Helge om dette. 

- Arbeidet med tiltaksanalysene 

- Fosfor – kildeberegninger / kilderegnskap / baseres på bioforskrapport 

(kan dette inkluderes i målrettingsprosjektet til Fylkesmannen etter RMP) 

- Kartlegge ørret i midtre leira 

- Avrenning fyllinger / forurenset grunn 

- Konsulentbistand tiltaksanalyse (spesielt Nitelva) 

- Konsekvenser av nedtapping og andre vannreguleringer 

- Fagdag om utfordringer i landbruket 

- Når det gjelder tiltaksanalysen, så bør / skal det politisk forankret, og da 

bør tidsfrister legges opp for å muliggjøre dette. 

- Sektormyndigheter må inkluderes i arbeidet på et tidlig tidspunkt. Se 

spesielt på sektormyndigheter som skal gjennomføre tiltak. 

- Videreføre gratis miljøråd og informasjonstiltak landbruket 

- Status fisk må videreføres 

- Gjennomgang av hydrotekniske anlegg. Fullføre rapporten fra forrige 

gang? 

- Grøfter (veiledning er rett rundt hjørnet). Tilskudd til nygrøfting. Blir 

en del av SMIL-midlene. 

 

- Kurs i kommunalteknikk. Svein følger opp dette med Helge og 

Kristian. 

- Svein sender ut dokumentet med de forslag som er kommet, med 

en frist for ytterligere tilbakemeldinger. 

 

 

 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

- Handlingsplan og årsplan for Leira leveres i samme dokument. Se 

mail og mal fra Torhild. 

7 Foreløpig regnskap for 2012 og budsjett for 2013 

 

 

8 Endret sammensetting i prosjektgruppen 

- Avklar hvilke sektormyndigheter som bør inngå i prosjektgruppen 

- Lage et forslag og send ut til prosjektgruppen for tilbakemelding. 

 

 

9 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål på høring, frist 31.12.12 

 

 

 

10  

 

 

 

11 Nytt fra fylkeskommunen / Fylkesmannen 

 

 

12 Nytt fra kommunene 

-  

 

13 Orienteringer 

 

 

 

 

14 Eventuelt 

 

 

15 Neste møte 

 

 

Svein innkaller 

Svein R. Hetland (ref.) 

 

RMP 

Fylkesmannen hadde gått for langt i forslaget sitt om endret jordarbeiding. Måtte tenke nytt 

og kom til enighet internt. En ny endring er at man kan differensiere ut arealer i 

søknadsskjemaet for… 

Det vil gi mer målrettede tiltak hvor tiltak gjennomføres der det er mest hensiktsmessig og der 

hvor avstanden mellom mål og faktiske forhold er størst. Det skal ikke være noen 

restriksjoner i de laveste erosjonsklassene. Avvente videre tilbakemeldinger, men det er nok 

sannsynlig at det vil bli noen oppgaver for vannområdet neste år. 

 

31. januar 2013, neste møte. 


