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Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa
Referat fra møte 25.01.17
Til stede:

Ida Marie Gjersem, Regionskontor landbruk
Vebjørn Pollen, Sørum kommune
Monica Gudim, Gjerdrum kommune
Bjørn Rønholt, Nittedal kommune
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune
Linda Grimsgaard, Rælingen kommune
Elisabeth Borge, Skedsmo kommune
Terje Wold, Oslo kommune
Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune
Terje Martinsen, Lørenskog kommune
Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune (AFK)
Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent og ordstyrer)

Forfall:

Trygve Rognstad, Gran kommune
Liv Dervo, Nannestad kommune
Kari Engmark, FMOA, Landbruksavdelingen
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen
Simon Haraldsen, FMOA, Miljøvernavdelingen

Sak
nr.
01/17

Innhold
Godkjenning av innkalling og dagsorden

02/17

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Gjennomgang av referatet fra 24.10.2016

03/17

Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering.
Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 24.10.2016

04/17

Prosjektleder orienterte kort om hva som har skjedd i
prosjektorganisasjonen siden sist møte i prosjektgruppa.
Overvåking
Kjemisk-fysisk overvåking:
- Norconsult vant anbudskonkurransen for overvåkingsprogrammet.
De har også overvåkingen i Øyeren, og har hatt i Huvo, så de er godt
kjent i området. Det var et kontraktsmøte 20.12.2016, og Norconsult
startet med overvåkingen i januar.

Ansvar/frist

Biologisk overvåking:
- Biologiske parametere skal undersøkes i 2017 og det kommer til å bli
tre ulike anbud – en på begroingsalger, en på bunndyr og en på
vannplanter. Dette er for å kunne få bedre tilbud enn om vi lyser ut
alt sammen.
- Det har vært en gjennomgang av stasjoner sammen med
Fylkesmannen, og det vil bli tatt inn flere stasjoner enn det som ble
overvåket i 2014. Dette for å få en bedre oversikt over tilstanden i
vannområdet, og mulighet til å sette inn tiltak der de trengs mest.
- Resultatene fra overvåkingen vil bli tatt med inn i rapporten til den
generelle vannovervåkingsrapporten, slik at vi får en bedre diskusjon.

05/17

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Felleskostnadene
Felleskostnadene som kommunene betaler inn til vannområdet har vært
uendret i mange år. Det er god økonomi i vannområdet nå, så det er ikke
behov for å øke grunnbeløpet. Innbyggertall og jordbruksareal har ikke
vært oppdatert på mange år, og det bør oppdateres i 2017, med effekt fra
2018.

06/17

Vedtak: Prosjektgruppa anbefaler styringsgruppa at grunnbeløpet i
felleskostnadene beholdes, og at innbyggertall og jordbruksareal
oppdateres. Endringene bør ha effekt først fra 2018, da budsjetter for
2017 er lagt.
Årsmelding for Vannområde Leira-Nitelva 2016

Prosjektleder/
møte i
styringsgruppa
13.02.17

Utkast til årsmelding ble gjennomgått på storskjerm.
-

-

-

-

07/17

Miljømål:
o Har det skjedd noen endringer i Leira? Prøve å få med noe
om dette under dette kapittelet.
Kjemisk tilstand:
o Det er dyrt å analysere for miljøgifter, derfor er det vanskelig
å få inn mer informasjon om kjemisk tilstand.
Under kapittel 8:
o Er det mulig å sammenligne resultatene med andre
vannområder? Er trenden den samme?
Prosjektgruppa ønsker en presentasjon av studieturen som gikk til
Finland i september 2016.

Vedtak: Prosjektleder vurderer innspillene i fullføringen av årsmeldingen.
Aktiviteter i 2017 og tiltaksplaner perioden 2017-2021
Aktiviteter:
- Økologi:
o Strandrydderdag: Vannområdet kan legge ut på nett hvilke
områder som trengs å ryddes. Samtidig få tips av publikum.

Prosjektleder/
neste møte i
prosjektgruppa

o

-

-

Gummigranulat: Hus å spørre om gummigranulat på
ridebaner!

Kommunalteknikk:
o Ren kyst har ett prosjekt på overvann. De skal lage noe felles
materiale som kan sendes ut til alle kommuner. De ønsker å
samle kunnskapen, men det er usikkert når dette arbeidet er
ferdig.
o Ønsker å ha et seminar i 2018 for de som jobber ute. Viktig at
de også kan møte hverandre på tvers av kommuner og få
erfaringsutveksling.
Landbruk:
o Det har vært et pilotprosjekt fra NMBU i Oppegård hvor de
har undersøkt hvor e-coli stammer fra. De fant e-coli fra hest
over alt. Her kan det muligens søke penger om noe
samarbeid, eller til et prosjekt på hest.

«Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak…» :
- Det blir veldig mange sider. Det hadde vært bedre med en excell-fil
slik at man kunne få frem kun sin egen kommune.
- Det er ikke hensiktsmessig å vise frem alle tiltakene i vann-nett for
politikerne.
Vedtak:
1. Prosjektgruppa tar informasjonen om planlagte aktiviteter til
orientering.
2. Tiltakslistene fra vann-nett utelates fra «Oversikt over planlagte og
foreslåtte tiltak i perioden 2016-2021 i Vannområde Leira-Nitelva».
08/17

Logo, roll-up og gaver til foredragsholdere
Prosjektleder ønsker å utvikle en logo, roll-up og gaver til
foredragsholdere.
- Logo:
o Beholde Elveliv i logoen, men i sammenheng med
Vannområde Leira-Nitelva.
- Roll-up:
o Det er mulig å benytte oss av en medielinje på en
videregående skole. Gjerdrum kommune har gjort dette.
 Hvam, Lillestrøm, Mailand, Nannestad, Sørumsand –
har medielinjer.
- Gaver til foredragsholdere:
o Stuff-bæg lager flotte handlenett1
o Paraply?
Vedtak: Prosjektgruppa anbefaler styringsgruppa at det blir utarbeidet en
logo for vannområdet, en roll-up og gaver til foredragsholdere.

1

Må bestille minimum 1000 stk, noe som blir litt i overkant mange for vannområdet.

Prosjektleder/
møte i
styringsgruppa
13.02.17

09/17

Elveliv.no
Elveliv.no i dag fremstår som noe rotete og uoversiktlig, og det er ønske
om å oppgradere sidene. Prosjektgruppa synes dette er et veldig viktig
tiltak.
Vedtak: Prosjektgruppa anbefaler styringsgruppa at det blir satt i gang et
arbeid med nettsidene.

10/17

Orienteringer
-

-

-

11/17

Prosjektleder/
møte i
styringsgruppa
13.02.17

Vann-nett:
o Vann-nett er fortsatt lukket for redigeringer. Nå er det antatt
at sidene skal åpnes til sommeren.
o Det er fortsatt feil som er registrert i Vann-nett.
Rapportering til VRM
o Rapporteringen er litt utsatt i år, da tanken er at
rapporteringen skal foregå i det nye datainnsamlingssystemet
som VRM utvikler. Det skal være en work-shop 23. og 24.
mars.
Ekstra tilskudd til overvåking fra Fylkesmannen
o Det ble gitt et ekstra tilskudd på kr 50 000,- i desember 2016.
Disse midlene var ikke med i fratrekket som kommunene fikk
i 2016 da de kom inn etter fakturering. De vil bli en del av
fratrekket i 2017.

Møteplan
Møter i 2017:
- Onsdag 3. mai
- Onsdag 6. september
- Torsdag 30. november
Vedtak: Møteplanen godkjennes
Eventuelt
Fylkeskommunen:
- Fylkeskommunen savner svar på spørsmålene om utsetting av fisk i
vannområdet.
- Ønsker ett fast punkt på sakslista for informasjon fra
vannregionmyndighetene.

Økologigruppa

