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Til stede:  Svein Hetland, Prosjektleder 

Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo  
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Liv Beate Stormyhr, Nittedal 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet 

Terje Martinsen, Lørenskog 

Heidi Engelhardt-Bergsjø, FMLA 

Simon Haraldsen, FMOA 

Anj a C. Winger, Akershus Fylkeskommune 

Odd I. Opheimsbakken, Skedsmo 

Ida Marie Gjersem, Regionkontor landbruk 

 

Forfall:  Trude Øverlie, Gran 

  Henning Colbjørnsen, Rælingen 

Birger Marøy, Skedsmo 

Bjørn Viken, Sørum 

Terje Wold, Oslo 

Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner 

Bjarte Hunnestad, Gjerdrum 

Ola Rosing Eide, SVV 

 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen og dagsorden 

Sørg for å få med Anja og Linda i mailingslisten 

 

 

2 Referat fra forrige møte 6. desember 2012 

 

 

 

3 Referat fra andre temagruppemøter, styringsgruppemøter og andre 

møter siden forrige prosjektgruppemøte 

Få med landbruksgruppemøte 5. april. 

 

Hvilke ordførere er det som ikke pleier å komme på 

styringsgruppemøtene. Klarer med disse om de kan før innkalling til 

neste møte. Spesielt viktig å få med Nittedal. 

 

4 Rapport vassdragsovervåkningen 2012 

- Ikke alle tallene fra NRA er tatt med (omtrent 1/3 av tallene er tatt 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

med). Ta kontakt med Ståle Haaland for å sjekke opp dette. 

- Vurder om vi skal bruke medianverdi eller gjennomsnitt ved 

fremtidig overvåking. 

- Det er ikke tatt med noen trender. Bør dette nevnes ovenfor Ståle? 

- Send ut rapporten til samtlige. Gi en ukes frist for å komme med 

tilbakemeldinger. Frist blir 3/5. 

5 Ny kontrakt for vassdragsovervåkningen 

 

 

 

6 Arbeid med overvåkingsprogrammet 

Legg opp til nytt møte med Terje Wivestad for å gjennomgå hva som må 

gjøres mhp. overvåkingsprogrammet. Ta med dette inn i økologigruppa. 

Se på de føringene som ligger fra tidligere rapporter. 

 

 

7 Status tiltaksanalysen 

På tidslinjen bør du legge inn at du skal informere politikere om det 

faglige grunnlaget som skal spilles inn for å sørge for politisk forankring, 

samt informere om den prosessen som kommer utover våren 2014. Dette 

i stedet for å levere en fiks ferdig tiltaksanalyse som skal behandles 

høsten 2013. Kun informere de høsten 2013, mens fra og med juni 2014 

skal vi ha ferdig en tiltaksanalyse som skal behandles politisk. 

Tydeliggjør ovenfor politikere hva som er kommunenes sektoransvar og 

hva slags kostnader som følger med innspillene. Alle vil få en mulighet 

til å komme med innspill. 

 

Simon har skrevet referat fra møtet om leirdekningsgrad. Han har bedt 

om tilbakemelding og vil sende ut det endelige referatet når det 

foreligger. Send dette ut til prosjektgruppen når det er klart. 

 

Ta kontakt med ansvarlige fra kommunalteknikkgruppen samt innkall til 

et kommunalteknikkgruppemøte for å håndtere de forskjellige 

regnskapene. Tette flater og ledningsnett. 

 

8 Rullering av RMP og nye rutiner i arbeidet med landbruket, samt 

gjennomføringen av et landbruksmøte i løpet av året 

Tema for neste landbruksmøte: 

- Få en oversikt over hydrotekniske anlegg og hva som må gjøres 

og hvor mye dette vil koste. Spill dette opp til et høyere nivå. 

- Bør vi også spille inn at det bør gjøres noe med kartgrunnlaget for 

erosjonskartene. Anita har gjort dette tidligere. 

 

 

9 Prosjekter for 2013 

Følg opp prosjektet med Thrond Haugen og El-fiskebåt. NINA hadde 

tilbudt dette til selvkost, men da haster det med å gi tilbakemelding. 

Prosjektgruppa vedtok at jeg kunne gå videre med dette uten å vente på 

avklaring om midler fra fylkeskommunen eller fylkesmannen. Finn ut om 

El-fiskebåten kan tas inn i prosjektet om Asp og Gjørs. Send Anja 

informasjon om dette prosjektet. 

 

 

10 Fremdriftsplan / tidslinje 

Endre ”utkast til tiltaksanalyse” til ”faglig innspill til forvaltningsplan” 

og legg inn overvåkningsprogram i fremdriftsplanen. Vent med å sende 

ut fremdriftsplanen til jeg har fått med innspillene til fremdriftsplan fra 

Anja. Dette bør foreligge ca. 3/5. 

 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

11 Eventuelt 

Sigrid informerte om kantsonebrosjyre 

 

12 Neste møte 

Ons. 21. Aug. 09:30 – 14:00 

 

Svein innkaller 

Svein R. Hetland (ref.) 

 
 


