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Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa
Referat fra møte 25.06.15
Til stede:

Eli Marie Fuglestein, vannområdesekretariatet (leder av prosjektgruppa)
Bjørn Viken, Sørum kommune
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune (referent)
Bjørn Rønholt, Nittedal kommune
Magali Barcia, Nittedal kommune
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune (leder av landbruksgruppa)
Einar O. Lystad, Lørenskog kommune
Birger Marøy, Skedsmo kommune
Terje Wold, Oslo kommune
Ida Marie Gjersem, Regionkontor landbruk
Estrella Fernandez, Regionkontor landbruk (praksis)

Forfall:

Henning Colbjørnsen, Rælingen kommune
Trude Øverlie, Gran kommune
Kari Engmark, FMOA, Landbruksavdelingen
Helge Bjørn Pedersen, Nannestad kommune
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen
Annette Åkerstrøm, Ullensaker kommune
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum kommune
Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune (AFK)
Simon Haraldsen, FMOA, Miljøvernavdelingen

Sak
nr.
10/15
11/15
12/15

Innhold
Velkommen og saker til eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt
Referat fra møte i prosjektgruppa 11.2.15
Referatet ble godkjent uten kommentarer.
Aktivitet i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 17.11.14
 Styringsgruppemøte 5.3
 faggruppe landbruk 24.4 og 12.6
 faggruppe økologi 17.4
 adhoc-gruppe – overvåkingsprogrammet 14.4 og 27.5

Ansvar/frist

13/15

Kort orientering om aktivitet og oppfølging av bestillinger fra
prosjektgruppa. V/leder for den enkelte faggruppe og prosjektleder.
Referater fra møtene ligger på elveliv.no.
Årsrapportering til Vannregionmyndigheten
Oppfølging av sak 4/15 fra møtet den 11.2.15.
Eli Marie orienterte. Det er kun rapportert for Leira hittil siden Leira var
med i pilotfasen. Fom 2016 skal en også rapportere for Nitelva.
Det er en del feilkilder i rapporteringa. Hvis noen vil ha den fullstendige
rapporten, kan en si ifra til Eli Marie, men være oppmerksom på
feilkildene.
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Vannregionmyndigheten og Akershus fylkeskommune jobber med å
forbedre rapporteringssystemet.
Overvåkingsprogrammet
 Resultater fra overvåkingen i 2014:
Presentasjon ved prosjektleder.
Kommentarer:
TKB og E.coli er parametere som er tatt parallelt i Oslo kommune
og det vises ingen systematiske forskjeller. De har også gjort noe
gentesting, og det viser seg at en høyere andel av bakteriene
kommer fra dyr enn forventet.
o Nittedal skal undersøke forholdene bl.a for elvemusling i elva, i
forbindelse med at de planlegger å legge en del av
overføringsrørene (ned mot NRA) i elva
o Det ble nevnt at det ifbm arbeidet med områderegulering av
Nitelva fra Nittedals grense og ut i Øyeren har vært gjort en
artsundersøkelse.
o Hvis en under overvåkinga får noen resultater som en er
skeptiske til, så tar en tak i problematikken med det samme (en
venter ikke i 3 år).
o Rambøll har informert om at analysemetodikken for
kvantifisering av løst fosfor ved tre av lokalitetene i Nitelva (NRAstasjonene N6, F3 og N8) avviker fra analysemetodikk for løst
fosfor ved de øvrige stasjonene.
o

Konklusjon: sammenstillingen legges ut på hjemmesiden, og
presenteres for styringsgruppa. Hvis noen ønsker at det skal
legges til ytterligere kommentarer, må dette sendes til Eli Marie
snarest.


Resultater fra leirelv-prosjektet i VO Øyeren: det ligger en link til
prosjektet i innkallinga som det ble vist til. Rapporten kommer
med anbefalinger ift valg av vannkjemiske parametere som bør
overvåkes i leirpåvirkede vassdrag. På bakgrunn av disse
anbefalingene, anbefaler økologigruppa å utvide
«analysepakken» ved leirpåvirkede prøvetakingsstasjoner med en
parameter; gløderest (forkortes SGR, nødvendig for å fastsette
vanntype)



Justeringer i overvåkingsprogrammet for Leira-Nitelva:
-forslag om at det fra og med sommeren 2015 analyseres på SGR
ved leirpåvirkede lokaliteter
-forslag om endra bruk av prosjektmidler fra Fylkesmannen. Det
er utforma et brev hvor en ber om at midlene benyttes til
problemkartlegging i stedet for til oppfølging av elfiske-prosjektet
Konklusjon:
 Fra juli utvider vi analysepakka med gløderest
 Prosjektgruppa støtter endringsforslagene ifbm
overvåking og forslag til omdisponering av
tilskuddsmidler i tråd med saksframlegget (se vedlegg 4 i
innkallingen).
 Opsjonsuttak for overvåkingen i 2016 behandles på neste
møte

15/15

Økonomi
Vannområdets økonomiske midler er fordelt på to kontoer, 1) konto for
drift av vannområdet, og 2) konto for overvåkingsprogrammet.
1) Finansiering av Vannområde-arbeidet
Driften av vannområdet finansieres av samtlige kommuner i
Vannområde Leira-Nitelva, med utgangspunkt i en
finansieringsnøkkel som er knyttet opp til antall innbyggere i
nedbørsfeltet og jordbruksareal.
Utover kommunenes bidrag, er vannområdet gjennom flere år
blitt tildelt driftstilskudd fra staten (via AFK og VRM) og AFK, samt
prosjekt-tilskudd fra FMOA og AFK. Driftstilskuddet fra AFK og
VRM har økt, fra om lag 160 000 kroner i 2014 til om lag 350 000
kroner i 2015 (vedlegg 5 og 6 i innkallingen).
2) Finansiering av overvåkingsprogrammet
Overvåkingsprogrammet finansieres av kommunene som deltar i
fellesovervåkingen. Kommunenes bidrag er per i dag knyttet til
antall prøveuttak og analyser på prøvetakingslokaliteter innenfor
kommunens grense. I tillegg har vannområdet over flere år blitt
tildelt et statlig tilskudd på 125 000 kroner (via FMOA), som skal
bidra til å finansiere tiltaksrettet overvåking i jordbrukspåvirkede
vannforekomster. I 2015 ble dette tilskuddet redusert til 80 000
kroner, dvs. 45 000 kroner mindre enn budsjettert. Det foreslås å
benytte kroner 45 000 av de tildelte driftsmidlene til å dekke opp
for reduksjonen i tildelte overvåkingsmidler. Videre foreslås det å
omfordele tildelte prosjektmidler fra FMOA (tildelt for å følge opp
fiskeindeks-prosjekt) til problemkartlegging i vannforekomster
med mangelfull informasjon om miljøtilstand og påvirkninger.
Søknad om omfordeling av prosjektmidler, revidert budsjett for
2015 og forslag til budsjett for 2016 (vedlegg 4 og 7 i innkallingen)
ble gjennomgått.

Oppdragstaker (Rambøll) har bedt om å få fakturere noen timer
ekstra for utarbeidelse av årsrapport, som følge av merarbeid
knyttet til ny karakteriseringsveileder.
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Konklusjoner:
 Oversikten over antall innbyggere og andel jordbruksareal i den
enkelte kommune (innenfor vannområdets nedbørsfelt) må
oppdateres. Eli Marie sender en bestilling (til kommunene) på
dette over sommeren, med frist for tilbakemelding 1. desember.
 Det er styringsgruppa som vedtar budsjettet, men det er
medlemmer av prosjektgruppa som må påse at midlene legges
inn i de kommunale budsjettforslag.
 Prosjektgruppa tar revidert budsjett for 2015 samt forslag til
budsjett for 2016 til etterretning. Kommunene vil innarbeide
endringene i egne budsjetter. Eli Marie sender ut forslag til
budsjett til kommunenes representanter i prosjektgruppa.
Summene må evt. justeres høsten 2015 når planen for overvåking
er oppdatert.
 Hvordan dekker kommunene overvåkinga og driftsbidraget
økonomisk? Hver kommune sjekker hvordan de gjør dette og tar
med opplysninger til neste møte.
 Prosjektgruppa vurderer at prosjektleder, i samarbeid med
adhoc-gruppa for overvåkingsprogrammet, kan vurdere
oppdragstakers endringsforslag (mhp fakturering) og fatte
beslutning i saken.
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021 –
2.gangs høring
Høringsperiode 16.juni – 1.oktober.
Det ble informert om endringer i planforslaget, og diskutert hvordan
høringen bør følges opp av vannområdet. Ved 1. gangs høring av regional
plan utarbeidet prosjektorganisasjonen et høringsnotat, som ble lagt
frem for vedtak i styringsgruppa og siden sendt kommunene som
grunnlag for kommunenes høringsuttalelser. Endringene i regional plan
som er gjenstand for 2. gangs høring, berører i hovedsak
enkeltkommuner. Prosjektgruppa ser derfor ikke behov for å utarbeide et
nytt høringsnotat for behandling i styringsgruppa og utsendelse til
kommunene i forkant av 2. gangs høring.
Konklusjon:
 Eli Marie skriver et enkelt notat ift hva som er viktig for den
enkelte kommune å være oppmerksom på i forbindelse med 2.
gangs høring, notatet sendes prosjektgruppa sammen med utkast
til møtereferat.
 Prosjektgruppa anbefaler at styringsgruppa informeres om
endringene i regional plan på det kommende møtet i august, men
at det ikke legges frem et felles notat som skissert i referat fra
møte i styringsgruppa den 5.3 (sak 6/15). Eli Marie diskuterer
endringen med leder av styringsgruppa.
Revidert arbeidsplan for 2015
Ida orienterte om fremdrift i prosjektet «Bygging av fangdammer i
Nitelvas nedbørsfelt – prioritering av lokaliteter og veiledning av
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grunneiere». Fremdrift som planlagt, Bioforsk har nå gjennomført
befaringer og melder om positive tilbakemeldinger.
Eli Marie gikk gjennom arbeidsplanen, og orienterte om fremdrift og
forslag til endringer. Ann-Kathrine orienterte om fremdrift med tanke på
å få fastsatt tiltakspakker i jordbruket. Kommentarer fra prosjektgruppa:
 forslag om å sette opp «utarbeide notat om gebyrfinansiering av
tilsyn spredt avløp » som egen aktivitet høsten 2015, og
oppnevne en adhoc-gruppe for spredt avløp, prioriteres ikke (ref.
sak 2/15, prosjektgruppa den 11.2.15: «…nedsette en adhocgruppe som kan innhente informasjon fra
kommuner/interkommunale foretak* som har igangsatt
gebyrfinansiert tilsyn, og komme med et forslag til hvordan/når
huseiere bør informeres og lage et utkast til informasjonstekst»).
 øvrig informasjon tas til orientering
Prosjekt på kartlegging av fysiske inngrep: Prosjektet er i prosjekt- og
aktivitetsplanen satt opp under «avventer», i påvente av vurderinger
bestilt av faggruppene. Første skritt er å kartlegge omfanget av fysiske
tiltak (bekkelukkinger, fiskevandringshinder osv.) i den enkelte
vannforekomst. Økologi-gruppa har jobbet med dette i vinter/vår men
har ikke blitt ferdig grunnet utilstrekkelig forankring i kommunene. For å
kunne jobbe mer effektivt og koordinert, må hver kommune påse at
saksbehandler i den enkelte kommune får avsatt tid til å utføre
nødvendig arbeid.
Forslag: «Problemkartlegging fysiske inngrep» foreslås gjennomført i
2016. I forkant av neste prosjektgruppemøte, undersøker hver enkelt
kommune om det er mulig å avsette nødvendige ressurser (tid) til å
utføre nødvendig arbeid i egen kommune. Slik sikrer vi en realistisk
fremdriftsplan.
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Når fysiske inngrep i vannforekomstene er kartlagt og gitt en grov
beskrivelse, vil det være aktuelt å leie inn eksterne for å gjøre en
nærmere vurdering av påvirkning, aktuelle tiltak og kost/nytte ved
tiltaksgjennomføring (trinn 2). Trinn 3 vil være å utarbeide en
prioriteringsliste for tiltaksgjennomføring, og starte
tiltaksgjennomføringen.
Eventuelt
Ingen saker
Neste møte: onsdag 30. september 2015 kl 11.30-15.00
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