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Til stede:

Bjørn Rønholt, Nittedal kommune
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune
Linda Grimsgaard, Rælingen kommune
Ida Marie Gjersem, Regionskontor landbruk
Elisabeth Borge, Skedsmo kommune
Terje Wold, Oslo kommune
Vebjørn Pollen, Sørum kommune
Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune
Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune (AFK)
Simon Haraldsen, FMOA, Miljøvernavdelingen
Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent og ordstyrer)

Forfall:

Trygve Rognstad, Gran kommune
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune
Terje Martinsen, Lørenskog kommune
Bjørn Viken, Sørum kommune
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum kommune
Monica Gudim, Gjerdrum kommune
Liv Dervo, Nannestad kommune
Kari Engmark, FMOA, Landbruksavdelingen
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen

Sak
nr.
22/16

Innhold
Godkjenning av innkalling og dagsorden
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Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Presentasjonsrunde
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Temagruppene har fått nye ledere:
Temagruppe økologi: Vebjørn Pollen, Sørum kommune
Temagruppe landbruk: Ida M. Gjersem, RKL
Temagruppe kommunalteknikk: Monica Gudim, Gjerdrum kommune.
Rutiner – hvordan skal vi ha det?
a)
b)
c)
d)
e)

Utsendelse av innkalling og referat
Referatskriving
Fastsettelse av møtedatoer
Skal møtested gå på rundgang?
Hvem sitter fast i gruppa, og hvem er vara?

Ansvar/frist
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Cecilie Raasok
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Vebjørn Pollen

Ingen

Monica Gudim

Ingen

Ingen/Stig
Ruben A. Pettersen

Ingen

Vi bør ha kontakter i mattilsynet og NVE.
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Vedtak:
a) Innkalling sendes ut med aktuelle sakspapirer senest en uke før
møtet. Forslag til referat sendes ut til alle i gruppa for gjennomgang,
og det settes en frist på to uker for å komme med
endringer/tilføyinger. Referatet anses så som godkjent og sendes ut
til gruppa og publiseres på elveliv.no
b) Prosjektleder skriver referat fra møtene.
c) Fire møtedatoer fastsettes ved starten av året. Ved behov for
færre/flere møter justeres dette utover året.
d) Møtene avholdes som hovedregel i Skedsmo, men ved befaringer o.l.
legges møtet til den mest aktuelle kommunen.
Gjennomgang av referatet fra 2.9.2016

26/16

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering
Leder av prosjektgruppa
Vi diskuterte rundt temaet, og ingen ønsket å påta seg ansvaret med å
være leder av prosjektgruppa.
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Kommuner som
ikke var til
stedet på møte
gir prosjektleder
beskjed om de
har vara eller
ikke.

Vedtak:
Vi foretar eventuelt en trekning av leder på neste møte.
Overvåking
Det har kommet inn fire tilbud, og overvåkingsgruppa skal ha møte i
november for å beslutte hvem som får oppdraget. Målet er å ha kontrakt
på plass i november.

Anja sender
kontaktopplysninger til
Line

Det er vanskelig å si noe eksakt om kostnader for overvåking i 2017, da
oppdragstager for fysisk- kjemisk overvåking ikke er valgt enda, og da det
også skal utføres biologisk overvåking i løpet av 2017. Kommunene har
fått beskjed om å budsjettere med samme sum som i 2016. Dette vil
forhåpentligvis være nok, da det nye overvåkingsprogrammet vil bli
rimeligere, pluss at de fleste regningene for biologisk overvåking mest
sannsynlig kommer våren 2018.
Vi har mottatt tilskudd fra fylkesmannen til overvåking. Disse midlene er
knyttet opp mot vannforekomster som er påvirket av landbruk.
Økologigruppa bør se på hvordan vi kan ta stilling til dette bedre.
Fordelingsnøkkelen kan for eksempel ta utgangspunkt i landbruksarealet.
Fylkesmannen kan hjelpe til med å få vist dette i budsjettene.
Det kom innspill om at alle vannområdene burde ha en lik
utregningsmodell.
Overvåking:
Det er viktig at vi tenker tiltak hvor vi tar prøver, og at vi har noe
overvåking der det ikke er mye påvirkning – referansepunkter.
Det kom et innspill fra Simon om at overvåkingen må flyttes etter
tiltakene, og at det er behov for å endre overvåkingsprogrammene fra år
til år. Simon tar dette opp internt.

Simon

Lørenskog er med på anskaffelsen når det gjelder stasjonene som
prøvetas av NRA, ellers er de ikke med i overvåkingsprogrammet.
Resultatene fra Lørenskog bør inn i vår rapport og prøvetakingen er på
samme måte og tidspunkter. De bør eventuelt også ha en representant i
overvåkingsgruppa.
Rælingen tar kostnadene for Sundsbekken i 2016.
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Vedtak: Prosjektgruppa tar informasjonen om ny anskaffelse til
orientering.
I 2016 benyttes samme utregningsnøkkel for midlene fra FMOA som
tidligere år, men for 2017 ser økologigruppa på en ny bedre måte å
fordele midlene på, som har mer samsvar med landbrukspåvirkning.
Regnskap 2016 og budsjett 2017
Foreløpig regnskap 2016:
Vi ligger langt under det som er budsjettert for året. Det skyldes
hovedsakelig to ting:
- Skifte av prosjektleder – 3 måneder med lav lønnskostnad
- Ikke brukt penger på konsulenthonorar
Overskuddet vil synke ut året da det gjenstår en del lønnskostnader og
husleie/internkostnader, men det vil være en god sum som blir avsatt til
bundet driftsfond.

Temagruppe
økologi

Budsjett 2017:
Budsjett for 2017 holdes rimelig likt budsjettet for 2016. I forbindelse
med at nåværende prosjektleder har kontor på landbrukskontoret og ikke
på rådhuset budsjetteres det med 66 000 i husleie. Interntjenester
Skedsmo kommune synker fra 50 000 per år til 25 000 i 2017 (ikke lenger
leie for kontor). Det settes også av 40 000 på budsjettet til
informasjonsutgifter. Dette til for eksempel trykking av årsmelding,
faktaark, informasjonsmateriell.
Det budsjetteres med å bruke 304 500 kr av bundet driftsfond.
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Vedtak: Foreløpig regnskap 2016 og budsjett 2017 tas til orientering
Aktiviteter i 2017 og handlingsplaner perioden 2017-2021
Prosjektleder la frem temagruppenes forslag til aktiviteter for 2017 og
arbeid med handlingsplaner /tiltaksplaner for perioden 2017-2021.
AFK: Ren kystlinje har en plan om å få til felles retningslinjer for overvann
i distriktet.
FM: De skal arrangere et møte om overvann 26.1.2017 – Hvordan gå fra
strategi til handlingsplan.
Viktig å være på nå det gjelder store utbyggingsprosjekter, hva er planlagt
i fremtiden? Det er viktig å få en mye bedre integrering til miljøhensyn.
Forslag om å se på hva som planlegges i 2017, og så diskutere om det er
noe som prosjektgruppa skal ha noen strategier på, eller om det overlates
til kommunene.
AFK: Viktig å se på hvordan dette vil påvirke vannforekomsten.
Andre forslag: Miljøgifter – hvordan kan denne biten styrkes? I Oslo har
de et eget prosjekt på sandfang.
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Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering, prosjektleder tar med
innkomne innspill til aktivitetsplan.
Vedtatte forvaltningsplaner
Anja Winger (AFK) ga prosjektgruppa en innføring i forvaltningsplanene
som ble vedtatt i juni 2016.
Planen er godkjent med noen endringer.
- Endring på kystvannsforekomster, infrastruktur i marine områder.
Alle vannforekomstene i indre Oslofjord har fått utsatt frist på nytt
grunnlag.
- Resten av endringene går på vannkraft. Det er laget en liste over
vannforekomster som har endringer i tilstand i forhold til dagens
miljømål. Men ingen i Leira-Nitelva. Alle andre vannforekomster som
er påvirket av kraft har fått dagens tilstand som miljømål. Det er å
senke ambisjonen for mange vannforekomster. Dette er
problematisk for de vannforekomstene som er påvirket av mye annet
enn kraft. I Leira-Nitelva er det 2 stk, men de har bare sur nedbør
som en annen påvirkning. Er en annen liste over hvilke
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vannforekomster som skal gjøres om til sterkt modifiserte, men vi
vet enda ikke hvilke disse er. Disse VF skal også få dagens tilstand
som miljømål.
- I forhold til landbruk har man kanskje litt store ambisjoner, men har
allikevel godkjent planen.
- Skal være ett møte med alle vannregionene og KLD i november for
oppklaringer.
- Endringene har nok ikke så mye påvirkning på Leira-Nitelva.
Saksliste til møte i styringsgruppa
Prosjektgruppa gikk i gjennom saksliste og papirer til møtet i
styringsgruppa. Det ble enighet om at aktivitetsplanen for 2017 var bra,
men at den kunne med fordel gjøres litt enklere.
Når det gjaldt status for tiltaksgjennomføring kan ikke kommunene
rapportere på dette punktet før på nyåret, så det ble foreslått at det her
ble lagt frem det arbeidet som er gjort i gruppene i høst.
Vedtak: Prosjektleder tar innspillene til etterretning, og bruker
innspillene i ferdigstillelsen av sakspapirene til styringsgruppemøtet.
Eventuelt
Anja: Rapportering.
NIVA/NIBIO har hatt oppdraget om å lage ett datainnhentningssystem.
Anja har gått igjennom alle tiltakene som ligger i vann-nett, og prøvd å
foreslå ett nytt navn for alle tiltak som er like.
Fagindikatorer – kan hentes direkte ut fra RMP o.l. Det vil bli sendt ut
bestilling til de som sitter på disse dataene. Det vil videre bli en kobling
opp mot et GIS-system, slik at man ser hvilken vannforekomst de ulike
fagindikatorene tilhører. Noen tiltak må man legg inn manuelt.
Det er laget forslag til indikatorer, og rapporten er ferdig. Det vil bli et
seminar for alle prosjektlederne i vannområdene, der de får opplæring i
det nye systemet.
Skal vurdere om man trenger noen flere enn prosjektlederne på
seminaret. For eksempel landbruk.
Vannområde Øyeren blir test på til dette seminaret.
Målet er at det skal bli minst mulig jobb for kommuner og prosjektledere,
det vil derfor sitte en på regionnivå som jobber med dette. Prosjektledere
må hente inn data fra kommunene, og sende inn filer på hva som er gjort
på vann og avløp. Trenger ikke noe på landbruk, for der ligger alle tallene
åpent. Må diskuteres hvilke fagindikatorer som skal brukes.
Alle skal etter planen rapportere i dette systemet fra 2017.
Anja sender landbruksindikatorene til Ann-Kathrine og Ida så de kan
kvalitetssikre disse.
Neste møte
Neste møte blir i løpet av januar 2017.

Anja, Ida og
Ann-Kathrine
Line

