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Referat fra møte i styringsgruppa i Vannområde Leira den 
17.06.08  
 
Til stede: 
Ordfører Hans Marius Johnsen (leder)    Sørum kommune 
Ordfører Anne-Ragni Arntzen     Nannestad kommune 
Ordfører Harald Espelund     Ullensaker kommune 
Ordfører Hanne Bakke von Clemm    Gjerdrum kommune 
Varaordfører Helge Eide     Skedsmo kommune 
Fylkesmiljøvernsjef Aasmund Sæther (observatør)  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Fra administrasjonen 
Miljøplanlegger S. L. Bjørnstad (fungerende prosjektleder) Skedsmo kommune 
 
Forfall: 
Ordfører Lisbet Lofthus Gabrielsen    Fet kommune 
Brita Skallerud (observatør)     Akershus Bondelag 
Lisbeth Nylund (observatør)     Akershus fylkeskommune 
Representanter for Gran og Lunner kommuner (observatør) 
 
Møtet ble ledet av varaordfører Helge Eide, Skedsmo kommune, og av ordfører Hans Marius 
Johnsen, Sørum kommune. 
 
Sak Innhold Ansvar for 

oppfølging 
04/08 Referat fra møte 29.01.08 

Det var ingen merknader til referatet. 
 

 
 

05/08 Referat fra møter i prosjektgruppa 19.01.08, 07.03.08 og 
07.05.08, samt møte i referansegruppa den 27.05.08 
Referatene var ikke sendt ut i forkant, og de ble gjennomgått 
muntlig av prosjektleder. Hovedtyngden av arbeidet i prosjektgruppa 
har vært knyttet til tiltaksanalysen. I møtet med referansegruppa var 
det sterkt fokus på overvåkingsprogrammet, samt på høringen av 
Vesentlige spørsmål. 
Referatene ble tatt til etterretning. 
 

 



 
06/08 Høring Vesentlige spørsmål  

Forslag til høringsuttalelse var sendt ut i forkant. Styringsgruppa 
sluttet seg til dette med følgende tillegg:  
- avklaring av roller og ansvarsområder for sektormyndighetene 
- avklaring av sanksjonsmuligheter 
Det skal presiseres at det er særlig viktig at disse samt de fire siste 
strekpunktene under avsnittet Andre utfordringer får en avklaring. 
(Prosjektgruppa har i ettertid pekt på at metylkvikksølv i fisk kan 
være en viktig miljøutfordring og at dette bør inkluderes i 
høringsuttalelsen). 
 

Sigrid Louise 
Bjørnstad er 
ansvarlig for at 
høringsuttalelsen 
oversendes innen 
fristen 30.06.08 

07/08 Årsmelding 2007 
Forslag til årsmelding var sendt ut i forkant.  
Styringsgruppa godkjente Årsmelding 2007. 
 

 

08/08 Orientering om arbeidet med tiltaksanalysen 
Tiltaksanalysen fra NIVA/Bioforsk/NVE er blitt sterkt forsinket, 
men forventes ferdigstilt i løpet av juli. Dette blir nå et faglig 
grunnlagsdokument som sammen med andre rapporter legges til 
grunn for selve tiltaksanalysen. Denne skal skrives i tråd med en 
disposisjon fra vannregionmyndigheten. Prosjektleder har påtatt seg 
ansvaret for å føre den i pennen, med støtte fra prosjektgruppa. Også 
Fylkesmannen skal bidra til denne analysen. Man vil søke å få 
profesjonell hjelp når det gjelder lay-out, mm. for å sikre best mulig 
lesbarhet (Akershus fylkeskommune har bidratt med midler til 
dette).  
SFT har bevilget midler til NIVA for å få avklart grenseverdier for 
god økologisk tilstand for Leira. Frist for dette arbeidet er visstnok 
20.08.08. Det vil ikke være mulig å gjøre tiltaksanalysen ferdig før 
disse data foreligger. Mulig frist for et forslag til tiltaksanalyse synes 
derfor å være 01.09.08. 
Tiltaksanalysen skal danne grunnlaget for et tiltaksprogram. Dette 
skal igjen inngå i forvaltningsplanen for vannregionen. 
Vannregionmyndigheten har besluttet at de må ha et utkast til 
tiltaksprogram den 01.10.08, og man legger dermed opp til at så vel 
tiltaksanalyse som tiltaksprogram får en politisk behandling i 
kommunene etter 01.10.08.  
Fra diskusjonen: 
Det er viktig at tiltaksanalysen og tiltaksprogrammet tydeliggjør 
ansvaret og innsatsen til så vel kommunene som øvrige 
sektormyndigheter, samt peker på manglende virkemidler og 
kunnskapshull. Siden tilførslene av fosfor fra landbruket er store i 
Leira, er det viktig at man får prioriteringer innen RMP som dekker 
behovene i vassdraget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektgruppa/ 
Sigrid Louise 
Bjørnstad/01.09.08 

09/08 Neste møte 
Neste møte i styringsgruppa må avholdes i september.  
Innkallingen skjer så snart forslag til tiltaksanalyse og forslag til 
tiltaksprogram foreligger. 
 

 
 
 

 
 
 
23.06.08 Sigrid Louise Bjørnstad (ref.)  


