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Velkommen og godkjenning av saksliste
En kort velkomst for deltakerne på møtet.
Innkalling og sakliste godkjent.
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Referat fra forrige møte 26.09.12
Kommentar til punktet om vesentlige vannforvaltningsspørsmål på
høring. Det var uklart om det skulle sendes høringsuttalelse fra
kommunene til vannregionmyndighet.
Svar fra prosjektleder:
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er en midtveis høring. Hensikten
med den politiske behandlingen av dette i kommunene er først og fremst
å informere om arbeidet som pågår og utfordringene som foreligger for å
sikre at arbeidet er politisk forankret. En del kommuner har utformet
høringsuttalelser som de har oversendt vannregionmyndigheten, men
dette er opp til hver enkelt kommune. Det viktigste er at dokumentene

Ansvar/Frist

Sak Innhold
blir politisk forankret.
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Søknad om møtegodtgjørelse for bondelagsrepresentantene
Styringsgruppa i Vannområdet Leira – Nitelva blir orientert om
anmodning om utbetaling av møtegodtgjørelse fra Akershus Bondelag,
sendt 08.08.12, og søknad fra vannområdet til Akershus Fylkeskommune
om midler til en eventuell møtegodtgjørelse, sendt 01.10.12.
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Vedtak:
Styringsgruppa vedtar herved å innvilge møtegodtgjørelse for
bondelagsrepresentantene i styringsgruppa og landbruksgruppa forutsatt
at vannområdet får innvilget midler til dette fra fylkeskommunen.
Godtgjørelse i 2012 er foreslått å være på kr. 1200,- per møte uavhengig
av møtets varighet
Vannovervåking på anbud
Styringsgruppa er informert om det pågående arbeidet med anbudet for
vassdragsovervåkingen og fristene for behandling og tildeling av
kontrakt.
Vedtak:
1. Styringsgruppa vedtar å gi overvåkingsgruppa for vannområdet
sammen med IINR fullmakt til å tildele kontrakt for
vassdragsovervåking for vannområde 2013 – 2014 med mulighet
for forlengelse i ytterligere 2 år.
2. Styringsgruppa ber om at en eller flere representanter fra den
utvalgte aktøren presenterer planen for kommende års
vannovervåking i styringsgruppemøtet 28.02.13.
Forlengelse av Svein Roald Hetlands ansettelsesforhold
Tone Aasberg skal etter planen være tilbake i stillingen som prosjektleder
for Vannområde Leira – Nitelva 23.09.13. Svein Roald Hetlands
midlertidige engasjement som vikar for Tone Aasberg avsluttes 01.10.13.
Det neste året skal det gjennomføres flere store og viktig oppgaver, som
nytt program for vassdragsovervåkingen, samt nye tiltaksanalyser for
begge vassdragene. Det anses derfor som hensiktsmessig med en
overlappingsperiode som er lengre enn én uke.
Vedtak:
Styringsgruppa vedtar å forlenge Svein Roald Hetlands engasjement som
vikar som prosjektleder i Vannområde Leira – Nitelva med 6 måneder til
31.03.14. Økte lønnsutgifter dekkes av bundet driftsfond.
Foreløpig budsjett 2013
Prosjektleder presenterte et foreløpig budsjett over administrative
kostnader. Budsjettet inneholdt ikke vassdragsovervåkingen da det er et
eget budsjett for dette.
Vedtak:
Styringsgruppa tar foreløpig budsjett til orientering og utsetter endelig
vedtak til presentasjon av endelig budsjett på første styringsgruppemøte i
2013.
Endret sammensetting av prosjektgruppen
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Prosjektleder orienterer om ønsket om å inkludere flere representanter fra
kommunal landbruksforvaltning i prosjektgruppen.
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Vedtak:
Styringsgruppa vedtar at prosjektgruppen bør utvides med en ekstra
representant fra landbruket. Landbruksgruppen får mandat til å velge ut
representanten.
Orienteringer:
Kvikksølv i abbor og gjedde fra vannområdene Leira – Nitelva og
Hurdalsvassdraget/ Vorma
Prosjektleder orienterer om hovedfunnene i NIVA-rapport L.NR. 64292012 ”Kvikksølv i abbor og gjedde fra vannområdene Leira – Nitelva og
Hurdalsvassdraget/Vorma.” Det diskuteres videre oppfølging.
Styringsgruppa er enig i at dette er en viktig problemstilling og ønsker at
arbeidet med dette følges opp. Det foregår en nasjonal overvåking som
vil kunne gi indikasjoner på den videre utviklingen i Vannområde Leira –
Nitelva. Fylkesmannen ønsker å undersøke mulige årsaker til resultatene. FMOA
Prosjektleder vil undersøke muligheten for å inkludere innsjøer i
Svein / 31.12.12
Vannområde Leira – Nitelva i den nasjonale overvåkingen.
Store ferskvannsmuslinger i Nitelva og Leira
Prosjektleder orienterer om hovedfunnene i rapporten ”Store
ferskvannsmuslinger i Nitelva og Leira.” Styringsgruppa tar rapporten til
orientering.
Kartlegging av kreps i Leira og Nitelva
Endelig rapport foreligger ikke, men prosjektleder har fått tilsendt
foreløpig rapport og orienterer om hovedfunnene. Endelig rapport vil
foreligge inne kort tid.
Kartlegging av livshistorien til ørret i Leira ved hjelp av el-fiske og
PIT-merking
Prosjektleder informerer om siste utvikling i dette prosjektet. Feltarbeid
er gjennomført og rapporter vil foreligge våren 2013 i form av 2
masteroppgaver.
Utfordringer innenfor landbruket
Prosjektleder informerer om utfordringer innenfor landbruket og
tilbakemeldinger han har fått fra flere landbruksrepresentanter.
Problemstillingene bør belyses og diskuteres. Mhp. tiltaksanalysen vil
hovedoppgaven være å finne frem til de mest kostnadseffektive tiltakene.
Deretter må konsekvensene av tiltakene belyses, blant annet dersom det
antas at tiltaket vil ha en negativ konsekvens for landbruket. Det er ikke
vannområdet sin rolle å ta stilling til hvordan hensyn til forskjellige
sektorer skal prioriteres. Dette er en politisk oppgave. Vannområdet skal
sørge for at et best mulig kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for de
politiske vedtakene. Prosjektleder vil jobbe for å få til en fagdag til våren
hvor relevante problemstillinger innenfor landbruket belyses og
diskuteres.
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Tiltaksanalysen
Arbeidet med tiltaksanalysen er i gang. Fredag 23. november ble det
gjennomført et oppstartsseminar for arbeidet med tiltaksanalysen.
Prosjektleder vil følge opp arbeidet med tiltaksanalysen i vannområdet og Svein
holde styringsgruppen informert underveis.
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Eventuelt
Gjerdrum, Sørum og Fet har vedtatt å bygge nytt renseanlegg. Det vil
arrangeres et presentasjonsmøte hvor prosjektleder og representanter fra
prosjektgruppen inviteres til å delta. Are Tomasgard sørger for å invitere Are Tomasgard
til presentasjonsmøtet.
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Neste møte
Torsdag 28.02.2013, møterom Berger i 3. etg. Skedsmo Rådhus i
Svein innkaller.
Lillestrøm
Svein R. Hetland (ref.)

