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Referat fra møte 03.05.17
Til stede:

Ida Marie Gjersem, Regionskontor landbruk
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune
Elisabeth Borge, Skedsmo kommune
Terje Wold, Oslo kommune
Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune
Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune (AFK)
Sarita Winsevik, mattilsynet
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
Monica Gudim, Gjerdrum kommune
Bjørn Rønholt, Nittedal kommune
Linda Grimsgaard, Rælingen kommune
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune
Terje Martinsen, Lørenskog kommune

Sak
nr.
12/17

Innhold
Godkjenning av innkalling og dagsorden

13/17

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Presentasjon av studietur til Finland i september 2016

14/17

Prosjektleder orienterte om studieturen som prosjektlederforum i
Vannregion Glomma hadde til Vaasa i Finland i september 2016.
Gjennomgang av referatet fra 25.01.2017
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Vedtak: Gjennomgang av referatet ble tatt til orientering.
Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 25.01.2017
Prosjektleder og leder for temagruppe landbruk orienterte kort om hva
som har skjedd i prosjektorganisasjonen siden sist møte i prosjektgruppa.
Referater fra møtene i temagruppene ligger på elveliv.no.

Ansvar/frist
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Informasjon fra vannregionmyndighetene
Det skal legges en avløpsledning i Nitelva fra Nittedal til NRA. Her har det
vært litt frem og tilbake mellom FM og AFK. AFK har ikke noe reelt ansvar
for tiltak i selve elva.

17/17

Det skal være et møte 18. mai mellom sektormyndighetene og
vannområdene. Temaet er fra plan til handling. Noen av prosjektlederne
skal si hvordan de jobber og hva de forventer av sektorene. Sektorene
skal få si hvordan de ser på saken.
Orienteringer
-

-

-

-
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Biologisk overvåking
o Faun naturforvaltning var de eneste som leverte tilbud på
vannplanter, og de fikk oppdraget.
o Bunndyr og begroingsalger har tilbudsfrist henholdsvis 12. og
15. mai.
Vannmarsjen:
o Vi var syv stykker som deltok, og alle kom i mål. I 2018 håper
vi på større deltagelse, og kanskje utfordre ett av
nabovannområdene.
Rapportering 2016
o De nye datainnsamlingssystemet er så å si ferdig til bruk, men
grunnet kapasitetsproblemer med å få lagt inn all data er
rapportering utsatt til høsten 2016. Det har blitt sendt ut en
forespørsel til kommunene om å sende inn data. En del data
har kommet inn, men ikke alle kommunene har levert alt.
Logo
o Det kom inn to tilbud innen fristen, og ett tilbud en uke etter
fristen. Det siste firmaet ble derfor ikke med i utvelgelsen.
Logobutikken fikk oppdraget, de ligger på Skedsmokorset.
Det vil koste 5900 kr u/mva å få utarbeidet en logo.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Fordeling av Fylkesmannens midler til overvåking
Prosjektgruppa har bedt økologigruppa om å komme opp med en ny
fordelingsnøkkel for midlene som Fylkesmannen gir vannområdet til
overvåking. Økologigruppa ser at dette henger sammen med en større
evaluering/vurdering av hvordan finansieringen av overvåkingen er i
vannområdet. Og ber prosjektgruppa se på dette først.
Prosjektgruppa ser behovet for en diskusjon og ber prosjektleder lage
noen eksempler på hvordan overvåkingen kan finansieres til neste møtet.
Det vil være lettere å diskutere rundt konkrete eksempler.
Da de ulike vannområdene i dag har ulik fordelingsnøkkel for midlene fra
fylkesmannen hadde det vært en fordel om fylkesmannen bestemte
hvordan denne fordelingsnøkkelen bør være.

Prosjektleder
purer på de
kommunene
som ikke har
levert alt av
data som har
blitt forespurt.

Vedtak: Prosjektleder lager til neste prosjektgruppemøte noen eksempler
på hvordan overvåkingen kan finansieres, og prater med Simon Haraldsen
hos Fylkesmannen om fordelingsnøkkelen.
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Årsrapport for overvåking i Vannområde Leira-Nitelva 2016
Prosjektleder gikk igjennom de viktigste resultatene i Rambølls årsrapport
for vassdragsovervåkingen i 2016. Ingen store endringer fra 2015, men
når man ser på trendanalysene av dataene fra 2008/2009 og frem til 2016
er det signifikant bedring på en del stasjoner, men også signifikant
forverring på noen stasjoner:
- Nitelva
o Fem av syv stasjoner har nedgang i fosfor
o En stasjon har nedgang i nitrogen
o En stasjon har økning i mengde nitrogen
- Leira
o Tre stasjoner har en nedgang i fosfor
o To stasjoner har en økning i fosfor
o Fire stasjoner har en nedgang i nitrogen
o To stasjoner har en økning i nitrogen
-

-

Det står ingen ting spesielt om årsakene til forbedringene eller
hvorfor det har skjedd en økning. Viktig at dette kommer bedre frem i
årsrapport for 2017.
Bølerbekken er en av stasjonene som har en stor nedgang i fosfor.
Elisabeth Borge sjekker ut hvilke tiltak som er gjort her som kan ligge
bak nedgangen.

Vedtak: I årsrapporten for 2017 bør det være en forklaring på årsaker til
nedgang/økning i fosfor og nitrogen, og det bør utarbeides et notat over
dette for behandling i kommunestyrene.
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Akershus fylkeskommunes tanker om organiseringen av VO LeiraNitelva
Anja Winger gikk i gjennom bakgrunnen for notatet og saksfremlegget.
Det kom inn en kommentar til saksfremlegget, Oslo har ingen
styringsgruppe.
Det ble en diskusjon rundt temaet hvor følgende momenter ble nevnt:
- Hvis styringsgruppa vil bestå må vi få på plass ett system som gjør at
det fungerer å få sakene hjem til kommunene.
- Hvis styringsgruppa sier ja til endring bør det tas en formell høring
blant rådmennene. Og så må det behandles i kommunestyrene.
Demokratiet/flertallet bør være avgjørende. Må ligge en forutsetning
for at den som er i styringsgruppa har styringsmulighet i kommunen

1

Etterskrift: To situasjoner er rettet opp og har ført til bedre vannkvalitet:
1. Treningssenter i Industriveien har vært feilkoblet. Er rettet opp.
2. Feilkobling av ledninger til kummer på kommunalt ledningstrekk. Er nå rettet opp.

Elisabeth Borge
sjekker opp
tiltak som er
gjort ved
Bølerbekken.
Prosjektleder
følger opp
årsrapport for
2017.1

-
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Kan inviteres inn på Rådmannskollegiet. De har møter en gang i
måneden. Det er ett kollegia på øvre og ett på nedre Romerike. Får
da ikke med Lunner og Gran.

Vedtak: Prosjektgruppa støtter forslaget til Akershus Fylkeskommune og
spiller saksfremlegget inn til styringsgruppa. Faggruppene tar en
individuell diskusjon om hvem i kommunene som skal legge frem saker i
for eksempel kommunestyrene.
Møteplan
Møter i 2017:
- Onsdag 6. september
- Torsdag 30. november
Vedtak: Møteplanen godkjennes
Eventuelt
-

Ingen saker til eventuelt.

Prosjektleder
tar legger frem
saksfremlegget
for
styringsgruppa
på neste møte.

