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Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa
Referat fra møte 14.03.14
Til stede:

Nina Værøy, Ullensaker
Helge Bjørn Pedersen, Nannestad
Linda Angela Grimsgard, Rælingen (vara)
Ann-Kathrine Kristensen, Fet
Terje Martinsen, Lørenskog
Bjørn Viken, Sørum
Asude Sørensen, Sørum
Thomas Gundersby, Gran
Birger Marøy, Skedsmo
Terje Wold, Oslo
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner
Ola Rosing Eide, SVV
Kari Engmark, FMLA
Simon Haraldsen, FMOA
Odd I. Opheimsbakken, Skedsmo
Ida Marie Gjersem, Regionkontor landbruk
Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (fungerende prosjektleder, referent)

Forfall:

Liv Beate Stormyhr, Nittedal
Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune
Henning Colbjørnsen, Rælingen
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum

Sak
01/14

Innhold
Velkommen og orientering om arbeidet i vannområdet
Tone Aasberg har sagt opp sin stilling som prosjektleder. Prosess for
nyansettelse har så vidt startet. Sigrid Louise fortsetter som
prosjektleder til ny prosjektleder er på plass.
Ingen merknader til forslag til dagsorden.

02/14

Referat fra forrige møte 15.04.13
Ingen merknader til referatet. Fokus var på oppgavene som skulle
gjøres i løpet av 2013, dvs, tiltaksanalysen og nytt
overvåkingsprogram.
Punkt om oversikt over hydrotekniske anlegg og nytt kartgrunnlag for
erosjonskartene er ikke fulgt opp.

Ansvar/Frist
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Innhold
Referat fra temagruppemøter og styringsgruppemøter siden
forrige prosjektgruppemøte
Styringsgruppemøter 18.09.13 og 23.01.14
- Valg av Boye Bjerkholt, Skedsmo, som leder og Øyvind Sand,
Rælingen, som nestleder
- Informasjon om arbeidet med tiltaksanalysen og
overvåkingsprogrammet, samt pågående prosjekter.
- Årsmelding 2013, aktivitetsplan og budsjett 2014
- Skifte av prosjektleder
Landbruksgruppa 08.10.13 og 10.02.14
- Gjennomgang av beregninger fra Bioforsk og informasjon om
NILF-rapport (Samlerapport fra Bioforsk ennå ikke ferdigstilt).
- Benytte tiltakspakker for landbrukstiltak, som kan tilpasses den
enkelte vannforekomst, i tiltaksanalysen
- Årsmelding 2013, aktivitetsplan og budsjett 2014
- Gjennomføre prosjekt «Gratis miljøråd» i både Leira og Nitelva i
2014. Midler innvilget for Leira. Søke midler over klima- og
miljøprogrammet 2014 for Nitelva
Kommunalteknikkgruppa 09.10.13, 24.10.13 og 14.02.14
- Data til tilførselsregnskapet (Spredt avløp, kommunale
avløpsanlegg og overvannsberegninger fra tettsteder med mer enn
2000 innbyggere)
- Innlegging i grunnlagstabellen (tiltakstabellen)
- Oversikt over hovedplan avløp
- Årsmelding 2013, aktivitetsplan og budsjett 2014
- Forslag nytt overvåkingsprogram og foreløpig tiltaksanalyse
Økologigruppa 16.09.13, 16.10.13 og 05.03.14
- Prosjekt om asp og gjørs, samt om ørret i midtre deler av Leira
- Mulige prosjekter i 2014, bl.a. oppfølging av krepserapporten,
elfiske i nedre deler av Leira og Nitelva, og problemkartlegginger
knyttet til forslag til overvåkingsprogram
- Vassdragsovervåkingen i 2013 og forslag til nytt
overvåkingsprogram,
- Oppdatering av Vann-nett
- Årsmelding 2013, aktivitetsplan og budsjett 2014
- Foreløpig tiltaksanalyse
Alle referater må ut på hjemmesiden
Vassdragsovervåkningen
Overvåkingen 2013
- Det er gitt fristutsettelse for rapporten til 04.04.14 pga sykdom
- Rambøll har fulgt opp overvåkingen på en god måte gjennom året
med avviksmeldinger ol
Overvåkingen 2014
- Overvåking av kjemiske parametre (fosfor, nitrogen, TBK)
fortsetter i henhold til kontrakt med Rambøll
- Det planlegges overvåking av biologiske parametre. Nina vurdere
prøvesteder og parametre. Har NIVA satt seg i en
monopolsituasjon? Simon følger opp overfor Miljødirektoratet

Ansvar/Frist

Sigrid Louise

Nina/15.04.
Simon
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Innhold
Ansvar/Frist
Forslag til nytt overvåkingsprogram
Oversendt Fylkesmannen pr. 30.10.13. Terje Wivestad har fylt inn
koordinater mm. Oversendt Miljødirektoratet.
- Følger stort sett gjeldende program for tiltaksrettet overvåking,
kjemiske og biologiske parametre med tanke på eutrof. Overvåking
av forsurede/kalkede vassdrag i regi av Fylkesmannen.
- Problemkartlegginger knyttet til miljøgifter og fysiske inngrep.
- Foreslått 7 basisstasjoner. Får sannsynligvis tre, Nedre Gjermåa,
Leira nedstrøms Krokfoss og Store Skillingen.
Oppdatering av Vann-nett har pågått parallelt.
Innlegging i Vannmiljø
- Dataene fra ANØ (fram til 2007) er lagt inn. Rambøll skal legge
dataene inn som en del av kontrakten.
- Fylkesmannen planlegger en innsats for å få inn flere data. Vi
ønsker at dette kan inkludere data fra 2008 – 2012 fra NIVA og
Sigrid Louise/
Bioforsk, med mindre Bioforsk melder at de vil påta seg arbeidet.
Simon
Årsmelding 2013, aktivitetsplan og budsjett 2014
Ingen merknader til årsmelding 2013
Aktivitetsplan 2014
Høringene av forvaltningsplan og tiltaksprogram (01.07. - 31.12.14),
samt høring av forslag til ny gjødselvareforskriften, vil være viktige
Prosjekter
- Prosjekt knyttet til gyting av asp foreslått i tillegg.
- Det vil bli vurdert «samordnet» vannmiljørådgiving i enkelte
vannforekomster i samråd med oppdragstaker og bondelagene
- For gjennomføring av miljøgiftprosjekter mangler en avklaring av
hvilke parametre som er viktige å få kartlagt. Gjelder påvirkning fra
både gruver og nedlagte deponier.
- Ikke glem miljøgifter i overvannsproblematikken
- Hvordan får man informasjon om kostholdsrådene ut?
- Minstevannsføring - avklare om vannforekomster skal være SMVF
eller om minstevannsføringen skal øke. Få en avklaring av hvordan
NVE vil håndtere dette
- Effekt av rensedammer. Vegvesenet har gjort en evaluering. Få
slike rensedammer i vannområdet.
Nytt utkast til tiltaksanalyse og litt om tiltakstabellen
Tiltakstabellen
Tiltakstabellen med sine 34 kolonner er relativt vanskelig å forholde seg til,
ikke minst med så detaljert inndeling i vannforekomster. Skal visstnok
benyttes i fremtidig rapportering på vannforekomstnivå.
Også tiltaksbiblioteket har til dels for stor detaljeringsgrad.
Kommentarer til tiltaksanalysen
- Synliggjøre at avrenningen fra tette flater har betydning både for eutrofi
og for miljøgiftpåvirkning
- Befolkningsvekst og klimaendringer må inn i kap. 5 og konsekvensene
tydeliggjøres i kap. 6.4
- Det er mismatch mellom fremdriftsplanen i vannforskriften og i
sektorvise finansieringsplaner, f.eks. NTP (kap. 6.3)
- Endre vekting slik at 2021 får fokus frem for 2015 (kap. 6.3)

Sak
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Frist for tilbakemelding til Sigrid Louise på mail: 19.03.14
Tiltaksanalysen skal behandles i styringsgruppa 26.03.14. Politisk
behandling i kommunene til høsten i forbindelse med høringen av
forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet for Vannregion Glomma
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Ansvar/Frist

Kap. 6.4 Effekten av utvidelsen av Gardermoen på næringsutvikling,
transport, mm
Kap. 8. Alle kommuner har planer om at oppgradering/sanering av spredt
avløp skal være sluttført innen 2021
Bekymringsfullt at kommunene har stort etterslep på vedlikehold av
ledningsnettet, samtidig som takten på ledningsnettfornyelse er lav. Må
tydeliggjøres. Metodefeil at denne påvirkningen i liten grad kommer frem
i Vann-nett
Forebygging ved bygge- og anleggsvirksomhet må komme med.
Det må ryddes i kapitelinndelingen.

Alle/19.03.14

Nytt fra Fylkesmannen og fra Vannregionmyndigheten
Miljøvernavdelingen
- Ferdigstilling av prosjekt «Miljømål byvassdrag».
- Leirpåvirkede vassdrag. Prosjekt i Vannområde Øyeren for å få på
plass metodikken. Hvilke biologiske parametre er riktige å bruke.
Prøve å få inn leirvassdrag i basisovervåkingen.
Landbruksavdelingen
- Trend i alle Østlandfylker at andel stubb gikk ned i 2013. Færre
søkere.
- Tiltak i erosjonsutsatte dråg øker.
Vannregionmyndigheten
- Torhild Kongsness sykmeldt, Tyra Risnes går inn som
prosjektleder. Ny stilling utlyst
- Rapportering om aktiviteten i Leira innen 15.05.14
- Møte i Vannregiutvalget den 25.04.14
Eventuelt
- Organiseringen: Flere statlige sektormyndigheter, f.eks. NVE,
Mattilsynet, Direktoratet for mineralforvaltning bør inn i
prosjektgruppa. Hvilket handlingsrom ligger i vedtatte
organisering? Behandles i styringsgruppa.
- Norsk Vann har sammen med flere organisasjoner sendt brev til
Statsminister, Finansminister og Klima- og miljøminister om behov
for økte midler for vannforvaltningen
Sigrid Louise
Neste møte
Ikke fastsatt
innkaller

