
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 18.09.13 
 

Til stede:  Svein Hetland, prosjektleder 

  Boye Bjerkholt, Skedsmo 

  John Harry Skoglund, Fet 

  Per Kristiansen, Oslo 

Halvor Bratlie, Lunner 

  Gunnar Fredrik Aasgaard, Lørenskog 

  Harald Espelund, Ullensaker 

Øyvind Sand, Rælingen 

  Jon Schøning Lie, Akershus Fylkeskommune 

 

 

Forfall:  Ivar Egeberg, Sørum 

  Anders Østensen, Gjerdrum  

  Anne-Ragni K. Amundsen, Nannestad 

  Anne Marie Vikla, FMOA 

  Hilde Thorkildsen, Nittedal 

  Hanne Eriksen, Akershus Bondelag 

  Knut Magnar Lehre, Gran 

  Sigurd Enger, Akershus Bondelag 

   

 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen og godkjenning av saksliste 

Ingen kommentar til innkalling og saksliste. 

Må vurdere hvordan man kan få flere kommuner til å delta på møtene. 

1 sak til eventuelt. 

 

 

2 Referat fra forrige møte 19.03.13 

Referat ble utsendt sammen med innkalling. 

 

Vedtak: 

Styringsgruppa i Vannområde Leira – Nitelva godkjenner referatet slik 

det foreligger. 

 

 

3 Valg av ny styringsgruppeleder 

Vedtak: 

Boye Bjerkholt velges som leder. Øyvind Sand velges som nestleder. 

 

 

4 Revidert budsjett for 2013 

Revidert budsjett presenteres med de endringene som foreligger. 

 

 

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 

www.elveliv.no 

   

    
 

 

 

 

http://www.elveliv.no/


Sak Innhold Ansvar/Frist 

Endringene er synliggjort i ”kommentarer til revidert budsjett” som 

fulgte med budsjettet i innkallingen. I etterkant av møtet er punktet om 

regulativlønn oppklart. Beløpet var noe høyere enn det skulle være 

grunnet foreldrepenger som ble utbetalt i starten av året. Disse refunderes 

lenger ned i regnskapet. Det blir besluttet å ikke justere refusjonene på 

nåværende tidspunkt, men i stedet at prosjektleder presenterer et forslag 

til justering for neste års budsjett ved neste styringsgruppemøte. 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar revidert budsjett med de endringene som 

foreligger, med unntak av justeringen av refusjonene. Prosjektleder vil i 

samarbeid med økonomiavdelingen ved Skedsmo kommune utarbeide et 

forslag til justering av refusjonene for neste års budsjett som presenteres 

på neste styringsgruppemøte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder 

5 Informasjon om prosjekter gjennomført i 2013 

Det blir informert om prosjekter som er gjennomført med spesiell fokus 

på videreføring og utvidelse av prosjektet som undersøker livshistorien til 

ørret slik at det blir rom for å inkludere undersøkelser med el-fiskebåt. 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar å innvilge en økning av årets budsjettramme for 

prosjektet ”Ørretens vandringer og livshistorie i Leira med sideløp” med 

kr 60.000,- slik at den totale budsjettrammen for dette prosjektet blir kr 

110.000,- Det besluttes samtidig at de totale budsjettrammene i budsjettet 

for Vannområde Leira – Nitelva beholdes i hht. revidert budsjett for 2013 

slik det er vedtatt i punkt 4. Økningen av dette prosjektets rammer må 

derfor skje innenfor de allerede vedtatte rammene for Vannområdet. 

 

6 Status for tiltaksanalysearbeidet 

Status og fremdriftsplan for tiltaksanalysearbeidet ble presentert på 

møtet. 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar dette til orientering 

 

7 Status for overvåkingsprogrammet 

Sigrid Louise Bjørnstad presenterte status for overvåkingsprogrammet. 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar dette til orientering 

 

 

8 Oppdatering vedrørende prosjektlederstillingen i Vannområde Leira 

– Nitelva 

Status vedrørende prosjektlederstillingen blir presentert på møtet. 

 

Vedtak: 

Leder for styringsgruppen, Boye Bjerkholt, vil sammen med 

prosjektleder se på om det er mulig å få en avklaring vedrørende hva som 

vil skje med prosjektlederstillingen etter at nåværende engasjement løper 

ut. Dette vil presenteres på neste møte 

 

 

 

 

 

Boye Bjerkholt, 

prosjektleder 

9 Neste møte 

Foreslått tidspunkt for møte: 21. november klokken 09-12. Innkalling bør 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

sendes ut i slutten av oktober og sakspapirer bør sendes ut senest 8. 

november. 

Svein R. Hetland (ref.) 


