
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 19.03.13 
 

Til stede:  Svein Hetland, prosjektleder 

  Are Tomasgard, Sørum   

Anders Østensen, Gjerdrum 

  Boye Bjerkholt, Skedsmo 

  John Harry Skoglund, Fet 

  Simon Haraldsen, FMOA 

  Sigurd Enger, Akershus Bondelag 

  Jon Schøning Lie, Akershus Fylkeskommune 

 

 

Forfall:  Anne-Ragni K. Amundsen, Nannestad 

  Per Kristiansen, Oslo 

Halvor Bratlie, Lunner 

  Hilde Thorkildsen, Nittedal 

  Trygve Abry, Oslo 

  Hanne Eriksen, Akershus Bondelag 

  Ragnar Kristoffersen, Lørenskog 

  Knut Magnar Lehre, Gran 

Øyvind Sand, Rælingen 

  Anne Marie Vikla, FMOA 

  Harald Espelund, Ullensaker 

 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen og godkjenning av saksliste 

En kort velkomst for deltakerne på møtet. 

Innkalling og sakliste godkjent. 

 

 

2 Referat fra forrige møte 26.11.12 

Ingen vesentlige kommentarer 

 

 

3 Årsmelding 2012, aktivitetsplan og budsjett for 2013 

Prosjektleder presenterer årsmelding for 2012, aktivitetsplan og budsjett 

for 2013. 

 

Vedtak: 

Det ble kommentert at budsjettet ikke ble presentert på en riktig måte. 

Blant annet ble det påpekt at driftsfondene ikke var oppgitt. Det bes om 

at prosjektleder utbedrer dette. 
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4 Fordeling av kostnader for vassdragsovervåking  

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 

www.elveliv.no 

   

    
 

 

 

 

http://www.elveliv.no/


Sak Innhold Ansvar/Frist 

Fordelingen av kostnadene for vassdragsovervåkingen ble endret etter at 

kontrakt ble inngått med ny leverandør. Det har skjedd en endring av 

antall prøvepunkter og prøvetakingsfrekvensen i flere kommuner. 

Kombinert med at de totale kostnadene har gått opp, har dette medført en 

endring av kostnadene fordelt på hver enkelt kommune. Lørenskog 

kommune ønsker ikke å betale en andel av overvåkingsrapporten 

ettersom de utarbeider en egen overvåkingsrapport. I oversikten er det 

derfor presentert som at Skedsmo kommune betaler dobbelt andel av 

overvåkingsrapporten. 

 

Vedtak: 

Det blir vedtatt at den dobbelte andelen av overvåkingsrapporten som det 

er satt opp at Skedsmo kommune skal betale, fordeles jevnt på de øvrige 

kommunene. 

Det bes om at prosjektlederen utarbeider ett skriv som beskriver 

fordelingsnøkkelen, og sender dette ut til styringsgruppen samt de som er 

ansvarlige for økonomistyringen i de aktuelle avdelingene i de 

forskjellige kommunene.  
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5 Orienteringer 

Det ble orientert om følgende saker: 

- Ny rapport om kvikksølv i abbor og gjedde fra Vannområdene 

Leira – Nitelva og Hurdalsvassdraget/Vorma 

- Ny rapport om store ferskvannsmuslinger i Nitelva og Leira 

- Ny rapport om kartlegging av kreps i Leira og Nitelva 

- Prosjekt vedrørende kartlegging av livshistorien til ørret i Leira 

ved hjelp av el-fiske og PIT-merking 

- Utfordringer innenfor landbruket 

- Tiltaksanalysen 

 

6 Eventuelt 

Ingenting til eventuelt 

 

7 Neste møte 

18. september 

 

 

Svein R. Hetland (ref.) 


