
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 26.03.14 
 

Til stede:  Boye Bjerkholt, Skedsmo 

  John Harry Skoglund, Fet 

  Terje Wold, Oslo 

Halvor Bratlie, Lunner 

  Ragnar Kristoffersen, Lørenskog 

  Harald Espelund, Ullensaker 

Øyvind Sand, Rælingen 

  Ivar Egeberg, Sørum 

  Anders Østensen, Gjerdrum  

  Hans Thue, Nannestad (vara) 

  Anne Marie Vikla, FMOA 

  Jens Thori Kogstad, Akershus Bondelag 

  Sigrid Louise Bjørnstad (fungerende prosjektleder, referent) 

 

Forfall:  Jon Schøning Lie, Akershus Fylkeskommune 

  Knut Magnar Lehre, Gran 

  Anne-Ragni K. Amundsen, Nannestad 

  Per Kristiansen, Oslo 

 

Ikke møtt: Hilde Thorkildsen, Nittedal 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

10/14 Velkommen og godkjenning av saksliste 

Ny representant for Akershus Bondelag: Jens Thori Kogstad 

 

Saksliste godkjent. 

 

 

11/14 Orientering om arbeidet i vannområdet 

Tone Aasberg har sagt opp stillingen. Prosess for å ansette ny 

prosjektleder startet. Sigrid Louise Bjørnstad fortsetter som prosjektleder 

i 80% stilling til ny prosjektleder er på plass.  

 

Vedtak: Orientering tas til etterretning 

 

 

12/14 Referat fra møte 13.01.14 

Det er ikke laget oversikt over arbeidet med spredt avløp i kommunene. 

Alle kommuner har som mål å være ferdig med oppgradering/sanering 

innen 2021. 

Vedtak: Referatet godkjennes. Oversikt over arbeidet med spredt avløp 

utarbeides til neste møte. 

 

 

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 

www.elveliv.no 

   

    
 

 

 

 

http://www.elveliv.no/


Sak Innhold Ansvar/Frist 

13/14 Referat fra møter i faggrupper og prosjektgruppe siden sist 

 Landbruksgruppa 10.02.14. «Gratis miljøråd» og tiltaksanalysen. 

Søke midler til vannmiljørådgiving i Nitelva, informasjonsmøter og 

kartfesting av behov for bredere kantsoner/grasdekte dråg 

 Kommunalteknikkgruppa 10.02.14 Tiltaksanalysen, Nittedals vedtak 

om overføring av avløpsvannet til NRA 

 Økologigruppa 05.03.14. Ørretprosjekt i øvre del av Leira, nytt 

prosjekt knyttet til asp, tiltaksanalysen 

 Prosjektgruppa 14.03.14. Tiltaksanalysen. Vassdragsovervåkingen - 

innlegging av data i Vannmiljø.  

Alle referater vil bli lagt ut på www.elveliv.no  

 

Vedtak: Orientering om møtene i faggruppene og prosjektgruppa tas til 

etterretning. 

 

 

 

 

 

14/14 Organisering av vannområdet – flere sektormyndigheter inn i 

prosjektgruppe mm 

Pr. i dag er kun Vegvesenet representert i organiseringen av 

vannområdet. NVE har tidligere vært inne. Det er ønskelig at også flere 

sektormyndigheter trekkes aktivt inn i organiseringen, f.eks. NVE, 

Mattilsynet, Direktoratet for mineralforvaltning, Miljødirektoratet, 

Statens landbruksforvaltning.  

 

Vedtak: 

Organiseringen av Vannområde Leira-Nitelva bør omfatte alle aktuelle 

sektormyndigheter. Det rettes henvendelse til disse om deltakelse i 

prosjektgruppe og aktuelle faggruppe, eventuelt at det oppnevnes en 

kontaktperson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder 

 

15/14 Aktivitetsplan og budsjett 2014 

Liste over foreslåtte prosjekter i 2014 delt ut (Vedlagt referatet).  

 Oslo Vannområde har fått midler til prosjekt om regelmessig feiing av 

veier, ol. Søke samarbeid. Inkludere salting og tunellvask 

 Spørsmål om behov for miljøgift-prosjekter siden påvirkning antas å 

være liten. Behov for avklaringer ved enkelte lokaliteter. 

 Det er forsøpling langs elvebreddene - prosjekt for opprydding? 

 Behov for avklaringer om hvordan kantsoner skal skjøttes. Bør 

inkludere nedfall av trær ut i elva og fremmede arter. Har andre 

vannområder noe? 

 Behov for bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak ved hydrotekniske 

anlegg i landbruket – hvordan skal oppgradering skje? Hva blir 

effekten?  

 

Vedtak: 

Prosjektene «Vannmiljørådgiving» og undersøkelse av asp settes i gang.  

Prioritert liste over øvrige prosjekter med realistisk frist utarbeides til 

neste møte. 

Prøvetaking og analyser av biologiske prøver gjennomføres i tråd med 

faglige råd fra Nina Værøy. Kostnadsfordeling avklares senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder 

Prosjektleder 

 

Prosjektleder 

følger opp 

http://www.elveliv.no/


Sak Innhold Ansvar/Frist 

16/14 Endelig tiltaksanalyse og tiltakstabellen 

Tiltaksanalysen har blitt behandlet i samtlige faggrupper og 

prosjektgruppa og har blitt rettet opp i tråd med innkomne merknader. 

Tiltaksanalysen beskriver tiltak som langt på vei allerede pågår. Det er 

behov for en del problemkartlegginger, særlig når det gjelder påvirkning 

av miljøgifter og fysiske tiltak. Siden miljømål ikke er fastsatt for 

leirelver er det nødvendig med utsatt frist for flere vannforekomster. 

Manglende kunnskap og behov for nye virkemidler, samt betydningen av 

sterk befolkningsvekst og effekt av klimaendringer, er forsøkt 

tydeliggjort. 

 

Vedtak: Endelig tiltaksanalyse datert 20.03.14 godkjennes og oversendes 

Vannregionmyndigheten. Tiltakstabellen rettes opp i samsvar med 

tiltaksanalysen. Tiltaksanalysen oversendes kommunene for politisk 

behandling høsten 2014. Det utarbeides et felles saksframlegg, som 

kommunene står fritt til å bruke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder 

 

17/10 Nytt fra Vannregionmyndigheten og fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 

 Møte i Vannregionutvalget (VRU) 25.04.14 på Radisson Blu - Plaza 

Hotell kl.1000. Lederne i vannområdeutvalgene, ordfører og 

rådmenn i kommunene, samt prosjektlederne oppfordret til å møte  

 Leirelvproblematikken ble sterkt påpekt av flere 

Fylkesmannsembeter i møte i Miljødirektoratet. FMOA vil presse på. 

 Nye veiledere: Klassifisering av miljøtilstand i vann, Karakterisering 

av grunnvann og Fastsetting av sterkt modifisert vannforekomster. f 

 Kurs i klassifisering 26.-27.03.14 kan tyde på at man ønsker å legge 

oppgaven med klassifiseringen over på prosjektlederne. 

 

Vedtak: 

Leder for styringsgruppen, Boye Bjerkholt, og prosjektleder møter i VRU 

den 25.04.14. Øvrige medlemmer av styringsgruppa oppfordres til å 

delta.  

Orientering om møte i Miljødirektoratet samt orientering om nye 

veiledere og frist for rapportering tas til orientering. 

Gi tilbakemelding om at man ikke ser drift og oppdatering av Vann-nett, 

inkludert klassifiseringen, som en oppgave for vannområdene. 

 

 

 

18/14 Eventuelt 

 Leirelvprosjekt i Øyeren vil vurdere biologisk kvalitetsindikatorer 

(bunndyr, begroingsalger, etc.) 

 Brev fra Norsk Vann + noen organisasjoner til klima- og 

miljøvernminister, finansminister og statsminister ang. stort behov 

for økte midler til vannforvaltningen 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt brev til kommunene i 

Akershus og Oslo angående behøv for økt takt i fornyelse av 

avløpsledningsnettet. Vil følge opp i kommunenes utslippstillatelser. 

 

19/14 Neste møte 

Tirsdag 27.05.14 kl.1200, Formannskapssalen, Skedsmo rådhus 

 

 

  



Vedlegg 

 

Vannområde Leir-Nitelva. Foreslåtte prosjekter 2014 
Prosjekt i henhold til aktivitetsplan Antatt kostnad Merknader 

El.fiske med båt i nedre deler av Leira og 

Nitelva 

 

100 000 

 

Vannmiljørådgivning i landbruket 

 Leira 

 Nitelva 

 

360 000 

180 000 

 

Midler innvilget fra FMOA 

Søkt midler FMOA 

Problemkartlegginger miljøgifter 200 000  

Problemkartlegging – fysiske tiltak 

Fastsette nødvendig minstevannføring 

 

200 000 

 

Oppdatering hjemmesiden 50 000 Midler innvilget fra AFK 

Nye forslag   

Kart over behov for bredere 

vegetasjonssoner/grasdekte dråg 

50 000 

Informasjonsmøter landbruket 20 000 

Effekt av feiing/vegvedlikehold   

Undersøkelse av asp i Leiravassdraget 131 540 Inkl. el.fiske i Leira 

Veileder for håndtering av mindre 

terrenginngrep i ras- og erosjonsutsatte 

områder 

  

 

Evaluering av rensedammer skjer i regi av Vegvesenet. Avsluttes i løpet av 2014 

 


