
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa 

Referat fra møte 17.11.14 
 

Til stede:  Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (avtroppende leder av prosjektgruppa) 

  Nina Værøy, Ullensaker 

  Annette Åkerstrøm, Ullensaker (vara) 

Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 

Henning Colbjørnsen, Rælingen 

Asude S. Sørensen, Sørum (vara) 

Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner 

Liv Beate Stormyhr, Nittedal 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet 

Terje Martinsen, Lørenskog 

Birger Marøy, Skedsmo 

Terje Wold, Oslo 

Ida Marie Gjersem, Regionkontor landbruk 

Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune (tilstede til og med sak 27/14) 

 

Forfall:  Trude Øverlie, Gran 

Simon Haraldsen, FMOA, Miljøvernavdelingen 

Kari Engmark, FMOA, Landbruksavdelingen 

Bjarte Hunnestad, Gjerdrum 

Ola Rosing Eide, SVV 

 

  

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

21/14 Velkommen og saker til eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt 

 

22/14 Referat fra forrige møte i prosjektgruppa 19.9.14 
Referatet ble gjennomgått med hensyn på evt. oppdatert 
informasjon og oppfølgingspunkt. Det ble informert om at 

 Beate Stormyhr fortsetter som Nittedal sin 
representant i prosjektgruppa inntil videre 

 Høringsnotat i forbindelse med høring av regional plan 
er behandlet i styringsgruppa og oversendt 
kommunene 

 Univann: Sigrid Louise har skrevet et faglig notat på 
vegne av vannområdet, som innspill til AFK sin 
høringsuttalelse i saken 

 I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått å 
øke budsjettet for vannforvaltningen med 7 millioner 
kroner. Økningen er tenkt brukt til å utvide 
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overvåkingen av vannet vårt, med prioritet på store 
innsjøer. Det er også foreslått å bruke noe av økningen 
til å styrke den lokale aktiviteten i vannområdene. 

Referat fra økologigruppemøtet den 12.11.14: 

 Åge Brabrand (Naturhistorisk museum) og Jon Museth 
(NINA) deltok på første halvdel av møtet, for å 
presentere resultatene fra årets fiskeundersøkelser. 
Anja Winger (AFK) og Viggo Jensen 
(Innlandsfiskenemnda) var invitert for å høre på 
presentasjonen, og deltok på møtet. 

 Akershus fylkeskommune har bedt om å bli medlem av 
økologigruppa, i rollen som innlandsfiskeforvalter. 

 Andre sentrale saker var oppfølging av 
overvåkingsprogrammet og aktivitetsplan for 2015. 
Refereres i egen sak. 

Referat fra møte i styringsgruppa den 24.09.11: 

 Styringsgruppa gav sin tilslutning til høringsnotatet som 
ble utarbeidet i forbindelse med høring av regional 
plan for vannregion Glomma 2016-2021 

 Ny rutine for godkjenning av møtereferat ble godkjent, 
med et tillegg: for møter i styringsgruppa, skal 
møtereferat godkjennes aktivt (f.eks sende en e-post 
som bekrefter godkjenning). Den nye rutinen vil gjøre 
det mulig å publisere referater på nettsiden tidligere 
enn før. 

Innspill fra prosjektgruppa: sett inn postmottak i kopi-feltet, 
ved utsendelse av innkallinger og møtereferat for 
styringsgruppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder/fra og 
med neste møte i 
styringsgruppa 

23/14 Nytt fra Fylkeskommunen/vannregionmyndigheten 

 Ved overgangen fra planfase 1 til planfase 2, skal det 
rapporteres på måloppnåelse til ESA. Den lokale 
tiltaksanalysen som er utarbeidet av vannområdet 
dekker rapporteringsbehovet. Vannregionmyndigheten 
ønsker å evaluere planfase 1, mer informasjon om 
dette kommer etter hvert. Det skal, som tidligere, 
fortsatt sendes inn en generell årsrapport. 

 PURA (VO Gjersjøen – Årungenvassdraget) har fått 
utarbeidet et rapporteringssystem for 
tiltaksgjennomføring innen kommunalteknikk og spredt 
avløp. Formålet er å forenkle og effektivisere 
rapporteringen på vannområdenivå. AFK har kjøpt 
systemet, for å kunne tilby andre vannområder å ta det 
i bruk. Anja, og evt. også Leif fra Norconsult som har 
laget systemet, kan komme for å presentere systemet 
på neste møte i kommunalteknikkgruppa 

 Fylkeskommunen har ønsket å presentere 
vannforvaltningsplanen på alle regionrådsmøter. Det 
har vært vanskelig å få innpass på Nedre Romerike 

 Dynea har søkt Miljødirektoratet om endring i 
utslippstillatelsen, og AFK er høringspart i saken. 

 



Ønsker faglige innspill fra VO Leira-Nitelva, følger opp 
saken på mail. Høringsfristen er 12. desember 2014. 

 Vannregionmyndigheten har arrangert et todagers 
arbeidsseminar for prosjektlederne i vannregionen, i 
forbindelse med innlegging av tiltak i tiltaksmodulen i 
vann-nett. VO Leira-Nitelva var representert v/ 
prosjektleder. 

 AFK jobber med å lage årshjul for arbeidet med å følge 
opp EUs vannrammedirektiv, for å skape en oversikt 
over og tidfeste de ulike prosessene. 

24/14 Lokal tiltaksanalyse for vannområde Leira-Nitelva 
Lokal tiltaksanalyse ble godkjent av styringsgruppen den 
26.03.14, sak 16/14. Det er i etterkant gjort noen mindre 
endringer i tekstversjonen. Tilførsler av Tot-P er ført inn i tabell 
10 og 11. Tallene i tabell 12 (reduksjon av fosfor ved ulike 
jordbrukstiltak) er blitt oppdatert. Vegvesenet har opplyst at 
vaskevann fra Hagantunellen drenerer til Slattumbekken som 
er del av vannforekomsten «Tilførselsbekker til Nitelva, Rotnes-
Kjeller», dette er ført inn i tabell 20. 
 
Eli Marie har startet arbeidet med å legge inn tiltak i 
tiltaksmodulen i vann-nett. Frist for innlegging er 1. desember. 
Det er store utfordringer knyttet til å få beskrevet tiltakene 
riktig, da våre tiltakslister ikke helt stemmer overens med 
kategoriene i vann-nett. Vil ha behov for å ta kontakt med flere 
for å få beskrevet tiltakene riktig. 
 
Nitelva oppstrøms Åneby og Nitelva Åneby-Slattum er i 
regional plan foreslått som SMVF, på grunn av periodisk 
tørrlegging. Vannområdet kommenterte ikke dette i 
høringsnotatet som ble utarbeidet i forbindelse med høringen 
av regional plan, men har i etterkant sendt en e-post til 
Fylkesmannen og vannregionmyndigheten om at forslaget i 
regional plan og informasjonen som ligger i vann-nett er 
inkonsistent. I følge vann-nett er det god økologisk tilstand og 
ingen risiko i Nitelva oppstrøms Åneby, og for Nitelva Åneby-
Slattum er det i vann-nett ikke registrert noen fysiske inngrep. I 
lokal tiltaksanalyse for Leira-Nitelva er det informert om at elva 
tidvis er tørrlagt nedenfor dammene, og at det bør vurderes 
krav til minstevannføring og/eller om dette skal klassifiseres 
som SMVF. 
 
Vannregionmyndigheten har bevilget ekstra midler (10 000 
kroner) grunnet dobbeltarbeid med innlegging av tiltak. 
 
Informasjon tilføyd i etterkant av møtet: 
Det er gitt tilleggsbevilgninger på totalt 25 000 kroner i 
forbindelse med innlegging av tiltak, 10 000 kroner fra AFK og 
15 000 kroner fra Vannregionmyndigheten (Østfold 
fylkeskommune). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokal tiltaksanalyse skal publiseres på elveliv.no, og oversendes 
medlemmene av prosjektgruppa. 
 
Sigrid Louise skriver et saksfremlegg for lokal tiltaksanalyse, på 
vegne av Skedsmo kommune. Andre kommuner står fritt til å 
benytte dette som grunnlag for egne saksfremlegg. 

Prosjektleder/snarest 
 
 
Sigrid Louise/31.12.14 

25/14 Prosjektorganisasjonen 
Økologigruppen har foreløpig ikke valgt ny leder. Det er 
utfordringer knyttet til jobbskifter, kapasitetsmangel og ønsket 
om å fordele ledervervet for faggruppene på flere kommuner. 
Økologigruppa jobber videre med å finne en løsning. 
 
Prosjektgruppa har tidligere vært ledet av Sigrid Louise, og det 
er også her behov for å velge ny leder. Prosjektleder foreslår å 
selv ta ansvar for å lede prosjektgruppen. Referent-ansvaret 
må da fordeles på de øvrige medlemmene av gruppen. 
Forslaget ble godkjent. 
 
I vannområdets prosjektmandat, er prosjektgruppas oppgaver 
beskrevet (se mandat). Prosjektleder ønsker en oversikt over 
hvordan den enkelte representant i praksis har løst denne 
oppgaven, og hva prosjektleder kan gjøre for å tilrettelegge 
arbeidet best mulig. Det vil bli sendt ut et spørreskjema, som 
alle bes besvare innen neste møte i prosjektgruppa. 
Besvarelsene vil danne grunnlag for en plenumsdiskusjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder/utarbeide 
og sende ut 
spørreskjema/10.1.15 
 
Alle/besvare 
spørreskjema/frist 
oppgis ved utsendelse 

26/14 Overvåkingsprogrammet – endringsmeldinger 
Endringsmeldinger samt et notat med bakgrunnsinformasjon 
for endringsmeldingene og forslag til løsning var sendt ut på 
forhånd. 
 
Endringsmelding om ekstra tid i felt godkjennes ved uttak av 
opsjon for 2015. 
 
Endringsmelding om ekstra tid til kommunikasjon skal ikke 
godkjennes ved uttak av opsjon for 2015. Kommunikasjon 
mellom kommuner og Rambøll, utover det som er beskrevet i 
kontrakten, må avklares (og faktureres) direkte mellom den 
enkelte kommune og Rambøll. 
 
Økologigruppa har foreslått følgende endringer i 
prøvetakingsprogrammet for 2015: 

 Rotua og Skrevemyrene tas ut fra 
prøvetakingsprogrammet.  

 prøvetakingsperioden i Gjermåa ved Hekseberg (L11) 
endres fra en gang per måned til mars-oktober. 

 
Prosjektgruppa støtter økologigruppas forslag.  
 
Våren 2015 må det vurderes om prøvetakingsstasjonen i 
Gjermåa ved Hekseberg (L11) skal flyttes for å muliggjøre 
helårs prøvetaking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28/14 Overvåkingsprogrammet – fakturering for 2014 
Det ble informert om at det har vært en prisøkning ved 
Noranalyse. Videre, at det ikke er tatt prøver på 
prøvetakingsstasjon L11 i vinterhalvåret. Dette vil medføre 
noen mindre justeringer i faktureringsgrunnlaget. Det var ingen 
merknader til dette, annet enn det som er referert i sak 27/14 
om mulig flytting av stasjon L11. 
 
I notat sendt ut i forkant av møtet, ble det foreslått at 
kostnader forbundet med ekstra kommunikasjon og feltarbeid i 
2014 fordeles likt mellom kommunene hvor Rambøll tar 
prøver, totalt 5400 kroner per kommune. Prosjektgruppen 
støtter forslaget, med en merknad: en oversikt over hvilke 
stasjoner dette gjelder skal presenteres på neste møte. 
 
Ved fakturering av den biologiske prøvetakingen, ble det 
foreslått å dele fellesutgiftene likt mellom kommunene (hvor 
det tas prøver). Videre ble det foreslått å fordele 
prøvetakingskostnader basert på antall stasjoner og prøver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/14 Miljøråd til gårdbrukere i Vannområde Leira-Nitelva, 2014  
Ann-Kathrine, leder for faggruppe landbruk, orienterte om 
oppnådde resultater. Prosjektet er avsluttet, og rapport fra 
prosjektet vil bli publisert på elveliv.no. 
 
Prosjektleder har, på vegne av vannområdet, søkt om å få 
overført ubrukte midler til 2015. Videre arbeid vil bli tema på 
neste møte i landbruksgruppa. Dersom det blir aktuelt med et 
miljørådsprosjekt i 2015 må prosjektplan utarbeides og 
prosjektet må inn på listen over aktiviteter og prosjekter i 2015. 
 
Fylkesmannens landbruksavdeling, som har finansiert 
prosjektet og flere lignende prosjekter andre steder, har 
invitert til et evalueringsmøte den 19.11.14. 

 
 
 
 
 
Temagruppe landbruk 
og prosjektleder, før 
neste møte i 
prosjektgruppa. 

30/14 Påvisning av gyteområder for asp og erfaring med bruk av el-
fiskebåt i Leira og Nitelva. 
Sigrid Louise, tidligere leder for faggruppe økologi, orienterte 
om oppnådde resultater. Prosjektet er avsluttet, og rapport fra 
prosjektet vil bli publisert på elveliv.no. 
 
En evt. oppfølging av undersøkelsene vil bli diskutert på neste 
møte i økologigruppa. Dersom det blir aktuelt med en 
oppfølgende kartlegging i 2016 må prosjektplan utarbeides og 
prosjektet må inn på listen over aktiviteter og prosjekter i 2015. 
 
Det er søkt om støtte fra Fylkesmannen til et evt. oppfølgende 
kartleggingsprosjekt. 

 
 
 
 
 
 
Temagruppe økologi og 
prosjektleder, før neste 
møte i prosjektgruppa. 

31/14 Opprydding spredt avløp 
Styringsgruppa har, i januar i år, bedt om å få presentert en 
samlet oversikt over arbeidet med opprydding i spredt avløp i 
kommunene. Prosjektleder har fått oversendt informasjon fra 

 



kommunene, og en foreløpig oversikt ble presentert for 
prosjektgruppa. 
 
Oversikten skal presenteres på møte i styringsgruppa den 
4.12.14. 

32/14 Aktivitetsplan 2015 
Forslag til plan var sendt ut på forhånd, og denne fungerte som 
et utgangspunkt for diskusjon. Planen bygger på lokal 
tiltaksanalyse, innspill fra faggruppene, prosjektleder og 
tidligere foreslåtte prosjekter/aktiviteter. Det har vært liten tid 
til å diskutere saken i faggruppene og prosjektgruppa, og det vil 
være behov for en grundigere behandling av saken utpå nyåret. 
Innholdet i den enkelte aktivitet/prosjekt må beskrives 
nærmere, og det kan også være aktuelt å foreslå endringer i 
prioriteringer. 
 
Oppdatert plan, etter innspill fra prosjektgruppa, vil bli sendt ut 
sammen med referatet. Planen vil bli forelagt styringsgruppa 
på møtet den 4. desember 2014. Det vil være viktig å 
tydeliggjøre at foreliggende plan må regnes å være et foreløpig 
forslag. 

 
Prosjektleder, i 
samarbeid med leder 
for den enkelte 
faggruppe, sørger for 
nødvendig behandling 
av aktivitetsplanen i 
faggruppene innen 
neste møte i 
prosjektgruppa 

33/14 Foreløpig budsjett for 2015 
Prosjektleder har utarbeidet et foreløpig budsjett (ekskl. 
overvåkingsprogrammet) for 2015. Budsjettforslaget bygger på 
foreløpig aktivitetsplan for 2015. Det var ingen merknader til 
budsjettet. 

 

34/14 Nytt fra kommunene og prosjektleder i vannområdet 

 Sørum kommune: byggestart for MIRA er utsatt med 6 
måneder 

Det var ikke tid til flere orienteringer. 

 

 Neste møte: dato ikke fastsatt. Møtet blir trolig et heldagsmøte 
for å sikre en grundig behandling av aktivitetsplan og budsjett 
for 2015. 

 

 


