
 

 

 

Referat fra møte i administrativ gruppe i Vannområde Leira-

Nitelva 01.12.2020 

Tid: 01.12.2020, 12:00 - 12:40.  

Sted: Teams 

Til stede:   
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen  
Marie Homann, Ullensaker  
Lone Skjønhaug, Lørenskog  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Terje Wold, Oslo  
Mina Lisa Schou, Ullensaker (leder temagruppe landbruk) 
Estrella Fernandez, FK  
Kari Rime Engmark, FMOV 
Line Gustavsen, daglig leder  
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent) 

 
Frafall:  

Birger Marøy, Lillestrøm kommune 
Tor Kristian Bogstrand, Nittedal kommune 
Liv Dervo, Nannestad kommune 
Veronica Koster, Gjerdrum 
 

Ved behov:  
Trygve Rognstad, Gran 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 

Saksliste 

Sak nr. Innhold 

22/20 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt  

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

23/20 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte  

- Temagruppe økologi 
- Temagruppe kommunalteknikk 
- Temagruppe landbruk 
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

24/20 Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

- Det er forsinkelser i arbeidet med de regionale miljøkravene. De nye områdene som forskriftene 

omfatter vil derfor mest sannsynlig ikke gjelde fra 2021.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

25/20 Informasjon fra Viken Fylkeskommune 

- Venter på behandling og vedtak for plandokumentene til Innlandet, Viken og Västerhavet 

vannregion.  

- Ny regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram kommer på høring 1. februar.  

- Retter opp miljømål i vann nett sammen med Fylkesmannen. 

- FK har fått 3 nye ansatte i avdelingen. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

26/20 Orienteringer 

26/20-1 Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva 

- Det ble fisket på to stasjoner. Øvre del var det betraktelig mindre fisk enn nedre del, hvor det var 

mest brasme, flire og gjørs i garnene. 

- Det ble gjort analyser på filet, gjeller, lever og galle, etter PAH, PFAS og metaller. 

- Basert på resultatet fra de to prioriterte stoffene Hg og PFOS i fisk, havner begge stasjoner, og 

dermed vannforekomsten Nedre Nitelva, i dårlig kjemisk tilstand.  

- Det kommer mer informasjon om prosjektet når fullført rapport foreligger.  

26/20-2 Analyser av overvann fra kunstgressbaner 

- Vann fra seks kunstgressbaner i Vannområdet har blitt prøvetatt. Sink er parameteren som har 

blitt undersøkt på alle lokaliteter, mens bly, kobber og kadmium har blitt inkludert på enkelte av 

banene. 

- Foreløpige resultater viser store forskjeller i sink-verdier mellom banene. Hvor disse høye 

verdiene blir funnet varierer, f. eks. i kum eller overvann etc.  

26/20-3 Oppfølging av edelkrepsprosjekter  

- Det ble prøvefisket etter edelkreps i Østmarka, Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa. Det ble 

også gjort burforsøk i Leira og Gjermåa. 

- Prøvefisket i Østmarka resulterte i fangst i to av tolv vann. 

- Prøvefisket i Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa ga også fangst.  

- Leverandøren Utmarksforvaltningen AS forklarte de svake edelkrepsbestandene med lave 

kalsiumverdier, predasjon og kannibalisme.  

26/20-4 Tilstandsvurdering av kroksjøer i Nannestad  
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- 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 vest er gjengrodd med trær uti vannet som skygger for vannet, og bidrar til organisk 

belastning. 

- Breen bru øst er helt igjengrodd og tilnærmet uten vannspeil. Tiltak for å restaurere denne 

kroksjøen anses som for store til å gjennomføres. 

26/20-5 Biologisk overvåking, vannplanter  

- NIVA undersøkte sju lokaliteter ved Lillestrøm sentrum.  

- Antall arter funnet har økt, men den økologiske tilstanden er forverret. Økologisk tilstand: 

o N6 – Moderat  

o N8 – Svært dårlig 

o D8 – Svært dårlig 

o D3 – Svært dårlig 

o D9 – Dårlig  

o Svellet – Dårlig 

o Merkja – Dårlig 

 

- Ved Merkja finnes det en bestand av vasspest som trives i næringsrikt miljø. Langs vannkanten 

er det beite for kyr, hvor NIVA forslår en videre kartlegging for å se om det er forskjell i 

vannvegetasjon der kyrene beiter, mot vannvegetasjonen på andre siden av gjerdet, hvor det 

ikke beites. 

26/20-6 Møte om Gardermoen-akviferen/grunnvann 

- Gardermoen-akviferen har vært en vannforekomst, hvor 60% har ligget innenfor Vannområde 

Hurdalvassdraget/Vorma (Huvo) og 40% hos Vannområde Leira-Nitelva. 

- Vannforekomsten er nå delt inn i tre, hvor to er i Huvo og en er i VO Leira Nitelva. 

- Det ble avholdt et møte om Gardermoen-akviferen, hvor VO Leira-Nitelva og Huvo deltok.  

- I møtet var mange aktører invitert for å presentere hva deres organisasjoner/bedrifter gjør i 

Gardermoen-området for å blant annet unngå dobbel overvåking av vannforekomstene.  

- Det ble også diskutert om utfordringer i overvåkingen.  

26/20-7 Overvåkingsprogrammet 

- Innkjøpskontoret har hatt svært mye å gjøre i høst, så saken blitt utsatt, men målet er å få det ut 

på anbud i desember. Norconsult, som har dagens overvåkingsprogram, har derfor blitt 

forespurt om de kan fortsette kontrakten til februar/mars. 

- Frist for å komme med tilbud blir mest sannsynlig rundt 15. januar. 

- Lørenskog blir fra 2021 med i overvåkingsprogrammet. 

- Lørenskog fortsetter og tar sine egne prøver, men resultatene blir inkludert i Vannområdets 

årsrapport. Lørenskog blir også med på innkjøpet av biologisk overvåking i 2023.  

26/20-8 Omgjøring av daglig leders engasjement til fast ansettelse 

- Stillingen til daglig leder har blitt endret fra engasjement til fast stilling. 
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26/20-9 Vandringshinder mellom Store og Vesle Vikka 
 
- Det har blitt holdt et møte angående dammene i Honsjøen og Store Vikka. Deltagere var VO 

Leira-Nitelva og HUVO, Nannestad kommune og Bjerke Almenning. 

- Under møtet ble det fastslått at Bjerke Almenning kan stå som søker (gitt at styret sier ja).  

- Det ble også diskutert rundt hvilke løsningsforslag som bør velges ved utbedring av dammene.  

- Målet er å sende inn søknad for damrehabilitering innen 15. januar 2021, og at prosjektene 

gjennomføres innen 2021. 

- Vannområdet vil bistå med søknadsskriving, og stiller med egenkapital. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 Møteplan 2021 

- Februar  
 
Vedtak: Dato fastsettes i etterkant av møtet.  

 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 

 
 

 

 


