
 

 

 

Referat fra møte i administrativ gruppe i Vannområde Leira-

Nitelva 07.10.2020 

Tid: 07.10.2020, 12:00 – 12:50.  

Sted: Teams 

Til stede:   
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen  
Tove Haugland Udon, Lørenskog  
Tor Kristian Bogstrand, Nittedal kommune 

 Veronica Koster, Gjerdrum 
Marie Homann, Ullensaker  
Birger Marøy, Lillestrøm kommune 
Kari Rime Engmark, FMOV 
Line Gustavsen, daglig leder  
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent) 

 
Frafall:  

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Terje Wold, Oslo  
Nannestad  
 

 
Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen. 
Estrella Fernandez, FK  

 

Saksliste 

Sak Innhold Ansvar/frist  

11/20 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt  

- Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

12/20 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte  

- Temagruppe økologi 
- Temagruppe kommunalteknikk 
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- Temagruppe landbruk 
 

 Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

13/20 Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

- Fylkesordninger, fyll gjerne på her.  

- Jobber med regionale miljøtilskudd   

- Det har kommet spesielt mange søknader for SMIL-

midler fra VO Leira-Nitelva, og de fleste omhandler 

hydrotekniske anlegg. Det er ikke nok midler til alle. 

- Det revideres regionale miljøkrav hvor planen 

oppdateres for 2021. Målet er å finne ut hvordan de 

nye kravene skal se ut og hvor de skal gjelde. 

- Det en utfordring med sammenslåing av de ulike 

landbruksavdelingene i Moss, Drammen og Oslo 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

14/20 Informasjon fra Viken Fylkeskommune 

Saken utgikk da det ikke var noen til stede fra Viken 

Fylkeskommune. 

Orientere om nytt hos FK 

15/20 Orienteringer 

15/20-1 Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva 

- Prøvefiske har blitt gjort. Det var mest fisk på nedre 

stasjon med mest brasme, flire og gjørs i garnene. 

Ferdig rapport har frist 15. desember.  

- Miljøteknikk i Lillestrøm kommune la til 140 000 

kroner ekstra for å utvide prosjektet. Med dette blir 

en ekstra fiskeart inkludert i analysene. 

15/20-2 Analyser av overvann fra kunstgressbaner 

- Prøvetaking pågår, hvor videre prøver tas ved 

tilstrekkelig regnvær og overvann.  

- Det skal analyseres for metaller i enkelte av 

prøvetakingene fremover. 

15/20-3 Oppfølging av edelkrepsprosjekter  

- Kartleggingen av edelkreps ga ingen funn på de fleste 

lokalitetene i Østmarka, men funn i 

Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa. Det var både 

store og små individer i teinene. 
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15/20-4 Tilstandsvurdering av kroksjøer i Nannestad 

- NINA har vært på befaring. 

- Grunneier opplyser at Leira ble senket ved 

tidligere veibygging. Dette førte til at vannet som 

tidvis forsynte kroksjøen Breen Bru vest med nytt 

vann ikke gjør det lenger, terskelen er for høy.  

- Breen bru øst er helt igjengrodd og tilnærmet 

uten vannspeil. Tiltak for å restaurere denne 

kroksjøen anses som for store til å 

gjennomføres.  

15/20-5 Biologisk overvåking  

- Kartleggingen av begroingsalger, bunndyr og 

vannplanter gjennomføres hvert 3. år. 

- Norconsult har kartlagt begroingsalger tidlig i 

september, og skal videre kartlegge bunndyr på 

høsten. Resultatene for begroingsalger kommer 

10. desember, og 10. januar for bunndyr. 

- NIVA har kartlagt vannplanter. Resultatene 

kommer 20. november. 

15/20-6 Sporing av e.coli-bakterier 

- Runde to av sporing av e.coli-bakterier ble 

gjennomført før sommeren. 

- Prøvene avdekket at mesteparten av E. coli-

bakteriene funnet stammer fra annet, noe som 

vil si naturlige årsaker (fugler, elg, hund, katt o.l) 

- Generelt lite bakterier fra mennesker  

- Bølerbekken hadde høye verdier fra mennesker i 

november, men dette var veldig redusert nå før 

sommeren. Det har blitt jobbet på en 

pumpestasjon i dette området. 

- Solbergbekken hadde høye verdier fra 

drøvtyggere før sommeren. Dette følges opp 

med landbruksgruppa. 

15/20-7 Søknadsordning for lag og foreninger 

- Søknadsordningen venter til neste år. Det lages 

en utlysning på nyåret hvor lag og foreninger kan 

søke om midler til rydding av søppel langs 

vassdrag.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

16/20 Oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram  
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Utarbeiding av ny vannforvaltningsplan er i fase 1 av 5. 

Det har kommet en utsettelse i utarbeidingen av planen 

og tiltaksprogram. Høring av utkastet er satt opp fra 1. 

februar – 31. mai. 2021, hvor dere kan gi innspill.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

17/20 Oppdateringer i Vann-Nett 

- Det er fortsatt ting som gjenstår i Vann-Nett før 

det er ferdig oppdatert. Det var opprinnelig 92 

vannforekomster i vannområdet, nå har vi 227.  

- I Vann-nett mangler det fortsatt en del når det 

gjelder kommunaltekniske tiltak. 

Vannregionmyndigheten ønsker at vi fortsetter å 

legge inn tiltak selv om den opprinnelige fristen 

er passert. Daglig leder følger opp dette.  

- Tiltak på vannforekomstene må ordnes, der det 

er aktuelt må miljømål oppdateres slik at de 

gjelder for neste planperiode. 

- Det finnes ingen god metode for klassifisering av 

kroksjøer. Det kan være aktuelt med mindre 

strengt miljømål eller utsettelse. 

Miljødirektoratet tar dette opp internt og 

kommer tilbake til vannområdet med en 

anbefaling. 

- Det er lagt inn tiltak på vannforekomster med 

demninger om å utrede om det er 

fiskevandringshindre. For mange av demningene 

vil dette være mulig å undersøke uten en 

konsulent – eksempelvis ser man med en gang at 

demningen i Mønevannet ikke er mulig å passere 

for fisk.  

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

18/20 Overvåkingsprogrammet ut på anbud 

- Dagens kontrakt med Norconsult utgår ved 

nyttår, overvåkingsprogrammet må derfor ut på 

anbud i løpet av høsten. 

- Innkjøpsavdelingen i Lillestrøm kommune vil 

bistå vannområdet med dette. 

- De samme prøvestasjoner som før er foreslått, 

men kommunene kan fremdeles komme med 

forslag til nye prøvestasjoner samt andre innspill 

til hva kontrakten burde inneholde.  
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- Lørenskog kommer inn i 

overvåkingsprogrammet, dersom kommunen og 

Vannområdet kommer frem til antall og 

plassering av prøvestasjoner innen oktober.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

19/20 Aktiviteter 2021 

Daglig leder informerte om hvilke aktiviteter 

temagruppene ønsker å prioritere i 2021. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

20/20 Foreløpig regnskap 2020 og forslag til budsjett 2021. 

Daglig leder gikk igjennom foreløpig regnskap for 2020 og 

forslag til budsjett for 2021  

Vedtak: Foreløpig regnskap 2020 og forslag til budsjett 

2021 tas til orientering. 

 

21/20 Møteplan 2020 

- Doodle blir sendt ut for møte første uka i desember 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 

 Eventuelt  

 
 

 


