Vannområde Leira-Nitelva, Prosjektgruppa
Referat fra møte 22.05.18
Sted: Skedsmo rådhus, møterom Berger
Tid: 11:00-15:00
Til stede:
Elisabeth Borge, Skedsmo
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen
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
Line Gustavsen, daglig leder (referent)
Forfall:
Kari-Anne S. Gorset, Lunner
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum
Heidi Nyland, Sørum
Anja Winger, AFK
Sarita Winsevik, Mattilsynet
Liv Dervo, Nannestad
Ved behov:
Trygve Rognstad, Gran
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen.
Kari Rime Engmark, FMOA

Sak

Innhold
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Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
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Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Gjennomgang av referatet fra 06.02.2018

Ansvar/frist

Vedtak: Gjennomgang tas til orientering
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Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 06.02.2018
- Styringsgruppa 12.12.2018
- Temagruppe økologi 11.01.2018
- Temagruppe landbruk 18.01.2018
- Temagruppe kommunalteknikk 09.01.2018
Referatene vil bli publisert på de nye nettsidene.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Informasjon fra Akershus fylkeskommune
Det er ikke kommet noen avgjørelse av om vannforvaltningen skal bli
flyttet fra Fylkeskommunen til Fylkesmannen.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
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Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Det var intet nytt å melde.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering
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Orienteringer

-

-

-

-

-

-

Faktaark om flom
Det jobbes med faktaarket om flom, og det skal komme til
sommeren.
Flom – spill inn evalueringsmøte etter flom til Simon tips til
overvannsseminar.
«Vassdragene» no 2.
No. 2 skal ut før sommeren, om noen har noen saker bes de
melde i fra så fort som mulig.
Biologisk overvåking 2018
NIVA vant oppdraget (eneste tilbud), og det skal være
kontraktsmøte førstkommende fredag.
Nordbytjern
Vi søkte om å få bistand av FM til å ta oksygenmålinger i
Nordbytjern i vinter, men fikk avslag. En mulighet er å
gjennomføre paleolimnologiske undersøkelser av
sedimentene.
Prosjektering av vandringshinder mellom Store og Vesle
Vikka.
VO Huvo fikk midler fra Miljødirektoratet til prosjektet, det
betyr at vi blir med i dette prosjektet når det gjelder
vandringshinderet ved Store Vikka. Vi har satt av 50 000 kr
på budsjettet.
Årsmelding 2017
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Årsmeldingen ble godkjent av styringsgruppa på møtet i
mars, selv om resultatene for vannovervåkingen 2017 ikke
var klare.
Studietur for økologi og kom.tek.
Begge gruppene ønsker at det skal gjennomføres en tur til
Skottland i august. Det jobbes med å få til dette.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Årsrapport for vannovervåking 2017
Årsrapporten ble gjennomgått. Resultatene fra den biologiske
overvåkingen i 2017 drar enkelte av stasjonene ned i dårligere
tilstand enn tidligere.
For 2018 er det en fordel om trendanalysene blir gjennomført av en
statistiker.

Daglig leder/høst 2018

Vedtak:

1. Årsrapport for vannovervåking 2017 tas til orientering.
2. I 2018 gis oppdraget med trendanalyser til statistiker.
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Glommadata og Vann-nett
Daglig leder jobber med å få på plass manglende informasjon i
Glommadata – vannregionmyndighetens rapporteringssystem.

Daglig leder/fortløpende

Planen er at alt som blir lagt inn i Glommadata skal bli lagt inni VannNett. AFK anbefaler at tiltakspakkene blir stående, og at vi heller
legger inn en kommentar om hvorfor det er som det er.
Daglig leder vil ta kontakt med de kommunene hvor det fortsatt er
behov for innformasjon.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Foreslåtte og planlagte tiltak 2016-2021
Lista ble gjennomgått.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål skal revideres i løpet av 2018, og
ut på høring 1. januar. Det vil komme maler som vannområdene kan
fylle ut informasjon inn i. Dette er noe vi må jobbe med høsten 2018.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Bruk av §10 i vannforskriften – mindre strenge miljømål
OSL ønsker å benytte seg av §10 i vannforskriften, og har hatt ett
møte med daglig leder for å vite mer om prosessen rundt revidering
av vesentlige vannforvaltningsspørsmål. De har hatt store utslipp av
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PFOS (fra brannøvingsfeltet) til Sogna. De har ryddet opp mye, men
det gjenstår fortsatt en del.
Prosjektgruppa mener at det ikke er opp til vannområdet å ta dette
inn, og at OSL selv må spille inn dette. Vi kan ta i mot en offisiel
henvedelse, og svare ut den ved at vannområdet vil diskutere det og
at de selv bør spille inn dette.
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Vedtak: OSL må selv spille inn ønsket om å benytte seg av §10.
Møteplan 2018
Torsdag . 13 september
Tirsdag 27. november
Vedtak: Møteplan godkjennes
Eventuelt
AFK: De har prosjekter med mål om å få forbud mot SBR granulat.
Hele dekk er spesialavfall, men oppmalte dekk går utenom
forurensningsforskriften.
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