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Vannområde Leira-Nitelva, Prosjektgruppa  

Referat fra møte 06.02.18 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Berger 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:   

Elisabeth Borge, Skedsmo 

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Bjørn Rønholt, Nittedal 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet 

Ida Frantzen Gjersem ,RKL 

Terje Wold, Oslo 

 Terje Martinsen, Lørenskog  

Anette Åkerstrøm, Ullensaker 

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Sarita Winsevik, Mattilsynet 

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 
 

Forfall:   

 Bjarte Hunnestad, Gjerdrum 

 Heidi Nyland, Sørum 

 Anja Winger, AFK  

Liv Dervo, Nannestad 

 

Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen. 

Kari Rime Engmark, FMOA 

 

 

 

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
01/18 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

02/18 Gjennomgang av referatet fra 30.11.2017 
 
 
Vedtak: Gjennomgang tas til orientering 
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03/18 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 30.11.2017 
 
- Styringsgruppa 12.12.2018 

o Arbeidsplan, foreløpig regnskap for 2017 og budsjett 
2018 ble gjennomgått og vedtatt/tatt til orientering. 

o Styringsgruppa vedtok at vannområdet skal fortsette med 
en politisk styringsgruppe, og at vannområdet skal jobbe 
for en bedre forankring av vannarbeidet i kommunene. 

o Styringsgruppa vedtok at vannområdet skulle sende inn 
en høringsuttalelse på de foreslåtte endringene i 
vannforskriften og naturmangfoldloven. 

- Temagruppe økologi 11.01.2018 
o Pål Sindre Svae fra Utmarksavdelingen i Østfold og 

Akershus fortalte om kartelggingen av edelkreps i Nitelva 
som ble gjennomført i 2017. 

o Forslag til søknader om midler til kartlegging av vasspest 
og edelkreps i Leira med sidebekker ble vurdert og 
godkjent. 

o Kartlegging av kunstgressbaner og fiskevandringshindre 
fortsetter. 

o To nye faktaark skal utgis i 2018. 
o Det ble vedtatt at det skal gjennomføres en studietur 

høsten 2018. 
- Temagruppe landbruk 18.01.2018 

o Prosjektet gratis miljøråd er i full gang, og det blir i hvert 
fall gjennomført 5-6 individuelle miljøråd. 

o Planleggingen av informasjonsmøter for hesteeiere er i 
gang. Ønsker å få Gry Løberg fra landbrukskontoret i 
Drammen og noen fra Mattilsynet til å komme å holde 
innlegg. 

- Temagruppe kommunalteknikk 09.01.2018 
o Program for seminar om sandfang 14. mars ble jobbet 

med. 
o Felles overvannsveileder utsettes til kommuneplanene 

har kommet lengre i rulleringen. Kom.tek. gruppa skal 
lage noen gode felles setninger som bør være med i ny 
kommuneplan. 

o Ønsker å gjennomføre opptil fem sporinger av E.coli-
bakterier i 2018. Områder med gjentagende problemer 
vil bli prioritert. 

o Ønsker studietur sammen med økologigruppa høsten 
2018. 

o Det ble diskutert utfordringer med næring og 
industripåslipp og vedtatt å opprette en nettverksgruppe 
for NIP som i første omgang skal se på og prøve å få 
revidert de lokale forskriftene. 

 
Referatene vil bli publisert på de nye nettsidene. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
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04/18 Informasjon fra Akershus fylkeskommune 
 
Saken utgikk da Akershus fylkeskommune måtte melde frafall til 
møtet. 
 

 
 
 
 

05/18 Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
- Overvannseminar 20. mars. Påmelding i gang. Det er tredje året 

på rad med ett slikt seminar. I år skal fokus være på drift og 
vedlikehold av de gode løsningene. Setter fokus på utbyggere. 

- Har oppfølging av avløpskontroll 
- Sammenslåing av fylkene: 

o Ser ut til at vannforvaltningen flyttes til Moss og kanskje 
Drammen. Osloregionen er der man skal sette i gang flest 
tiltak, så vannforvaltningen burde ligge i Oslo. 

o Mange svar vil bli gitt 1. mars 2018 
o Fra 1.1.2019 blir det ett nytt stort fylke – Viken. 
o Snakk om at landbruk og naturforvaltning skal flyttes 

vekk fra Fylkesmannen og over til Fylkeskommunen 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/18 Orienteringer 
 
- Faktaark 

o De første faktaarkene for Leira og Nitelva er ferdige og 
har blitt trykket opp. Jobben med nye faktaark er i gang 
og temaene i 2018 blir flom og edelkreps. 

- «Vassdragene» 
o Informasjonsskrivet ble sendt ut til over 120 personer rett 

før jul, og det har kommet positive tilbakemeldinger. 
- Elveliv.no 

o Det jobbes med de nye sidene, men arbeidet tar litt 
lengre tid enn planlagt. 

- Bildeavtale med Øystein Søbye 
o Vannområdet har fått en bildeavtale med naturfotogra 

Øystein Søbye. For 30 000 kr får vi 60 bilder som vi fritt 
kan bruke i 2018. Bilder som blir benyttet i trykksaker og 
på nett kan fortsatt brukes til samme formål etter 2018. 

- Vann-nett 
o Vann-nett er endelig åpnet igjen, men det gjenstår litt før 

oppdateringer kan settes i gang. Fristen for 
oppdateringene er 1. september 2018. Denne fristen er 
satt i forbindelse med at Norge skal rapportere til ESA før 
jul 2018. 

- Nordbytjern 
o Rapporten for overvåkingen av Nordbytjern som ble 

gjennomført i 2017 viser at vannet er i god økologisk 
tilstand med tanke på planteplankton. 

o Videre oppfølging av vannet vil vurderes i samarbeid med 
Fylkesmannen. 
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

07/18 Biologisk overvåking 
 
Resultatene fra overvåking av bunndyr er bekymringsfull for enkelte 
stasjoner, det kan være aktuelt å ta nye prøver på disse stedene i 
2018 for å kvalitetsikre resultatene. 
 
Vedtak: Daglig leder setter i gang tiltak som ny prøvetagning ved 
behov. 

 
 
 
 
 
 
Daglig leder/fortløpende 

08/18 Regnskap 2017 og vedtatt budsjett 2018 
 
Prosjektgruppa ønsker en oversikt over hva som ligger bak summene i 
de største postene i budsjettet. 
 
Vedtak: Regnskap 2017 og budsjett 2018 tas til orientering 

 
 
Daglig leder/1.04.2018 
 
 
 

09/18 Årsmelding 2017 
 
- Prosjektgruppa ønsker at forordet skrives av leder av 

vannområdets styringsgruppe. I forordet bør det stå noe om hvor 
vi er i arbeidet – tiltaksfase. 

- Få med litt om Nordmarka i innledningen 
- Årsmeldingen skal følge opp årsplanen, og bør også vise hva man 

har oppnådd i følge den. Hva er bra? Hva har ikke blitt 
gjennomført. 

- Kapittel 8 beholdes, men fokuserer mer på resultatene for 2017 
og trender. Vann-nett er utdatert, dataene der blir først 
oppdatert i løpet av 2018. 

 
Vedtak: Daglig leder tar inn endringene som kom frem under møte i 
videre arbeid med årsmeldingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/26.02.18 

10/18 Flomsikringsplan for Leiravassdraget  
 
Elisabeth Borge redgjorde for arbeidet som er gjort så langt: 
- Det er avholdt to møter, hvor NVE var tilstede på møte nr. 2. NVE 

ble spurt om hva de tenker om det å lage en flomsikringsplan i og 
med at flomdirektivet ikke er implementert i Norge. NVE mender 
kommunene bør dra dette arbeidet. 

- Møtet mente at dette var et arbeid som best kan styret av 
vannområdet, da det alt er et fungerende samarbeid langs 
vassdraget. 

- Leiravassdraget – her er det viktig å fokusere på alle 
sidevassdragene, mye av utfordringene ligger nettopp her. 

- Må få kartlagt hvilke sidevassdrag som er viktigst for hovedløpet 
ved flom. 

- Lokal overvannshåndtering blir veldig viktig. 
- Flomtiltak bør være et fokus for vannområdet fremover – mye 

forurensningsproblematikk og erosjonsproblematikk. 
- Det er vanskelig å få til en ny etablering mellom de samme 

kommunene for å dra dette. 
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- Tanken er at Leira blir en pilot, så kan vi eventuelt lage en plan for 
Nitelva senere. 

- NVE har midler som man kan søke på når kommunene går 
sammen om å lage en slik plan. 

- Dette er også et klimatilpasningstiltak. 
- Møtereferat fra møtene er sendt ut til de aktuelle kommunene 

som ligger langs Leira. 
 
Vedtak: Prosjektgruppa fremmer et forslag for styringsgruppa om at 
vannområdet skal lede arbeidet med å få utarbeidet en 
flomsikringsplan for Leiravassdraget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Borge, Bjarte 
Hunnestad, daglig leder/ 
26.02.2018 
 

11/18 Damnedleggelser 
 
Det er foreslått å legge ned 9 dammer i vannområdet. Hvordan dette 
kan påvirke vannkvaliteten nedstrøms er svakt behandlet i 
utredningene. Prosjektgruppa mener at vannområdet bør sende inn 
høringssvar med fokus på vannkvalitet. 
 
Vedtak: Prosjektgruppa spiller inn til styringsgruppa ønsket om at 
vannområdet leverer høringsvar i forbindelse med de foreslåtte 
damnedleggelsene. 

 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder 

12/18 Møteplan 2018 
 
Tirsdag 22. mai 
Torsdag . 13 september 
Tirsdag 27. november 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 
 
 
 
 
 
 

 Eventuelt 
 
- Det kom ingen saker til eventuelt 
 

 
 
 

 


