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Innhold
Velkommen og godkjenning av saksliste
Saksliste godkjent. Diskusjon om hvorvidt man var beslutningsdyktige.
Vurderes nærmere i neste styringsgruppemøte.
Orientering om arbeidet med ny prosjektleder for vannområdet
Søknadsfristen var 25.04.14. 10 søkere. 4 innkalt til intervju i uke 24.
Håp om ansettelse før sommeren og vedkommende på plass
september/oktober
Vedtak: Orientering tas til etterretning
Referat fra møte 26.03.14
 Oversikt over arbeidet med spredt avløp i kommunene er fremdeles
ikke klar.
 Alle referater lagt ut på www.elveliv.no. Det vil også gjelde
overvåkingsrapporten for 2014, samt Årsmelding 2013 og
aktivitetsplan og budsjett for 2014.
 Brev sendt aktuelle sektormyndigheter. Kun SLF har svart – anser
seg representert ved Fylkesmannens landbruksavdeling i aktuelle
grupper.

Ansvar/Frist
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Endelig tiltaksanalyse foreløpig ikke oversendt
Vannregionmyndigheten.
 Brev om avklaringer knyttet til hvilke arbeidsoppgaver vannområdet
ikke anser seg ansvarlig for, er ikke sendt
Vedtak: Referatet godkjennes. Gjenstående arbeid gjennomføres før
neste styringsgruppemøte
Budsjett 2014
Oversikt over aktuelle prosjekter sendt ut i forkant av møte (vedlagt).
 Miljødirektoratet har bevilget kr. 665.000 til Vannområde Oslos
prosjektet «Veiavrenning og driftstiltak» under forutsetning av at
Oslo kommune bevilger resterende kr.285.000,-. Vannområde LeiraNitelva er invitert inn i prosjektet.
 Vegvesenet har gjennomført prosjektet salt SMART, avsluttet 2011
og NORWAT, 2012 – 2016.
Vedtak: Prioriterte prosjekt gjennomføres. Behov for egne prosjekter når
det gjelder avrenning fra veg avklares i samråd med Vegvesenet og
Vannområde Oslo når data fra deres prosjekter foreligger.
Det er et ønske med prosjekt(er) for å avklare eventuell utlekking av
miljøgifter fra nedlagte fyllinger Det avklares med Miljødirektoratet
hvordan man best kan gå videre med slike kartlegginger. Prosjekter
knyttet til minstevannsføring/forslag til Sterkt modifiserte
vannforekomster avklares med NVE.
Det innhentes tilbud på overvåking av biologisk parametere.
Arbeidet med vannregionens forslag til forvaltningsplan og
tiltaksprogram
Foreløpig forslag til forvaltningsplan (109 s) og tiltaksprogram (91s) er
lagt ut på vannregions hjemmeside
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http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648
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Skal behandles i Østfold fylkeskommune 05.06.14. Legges ut på høring
01.07.14 med høringsfrist 31.12.14.
Vedtak:
Forslag til forvaltningsplan og forslag til tiltaksprogram behandles i
styringsgruppa etter behandling i vannområdets temagrupper og i
prosjektgruppa, samt politisk behandling i samtlige kommuner i
Vannområde Leira-Nitelva.
Det lages en fremdriftsplan som koordineres med øvrige vannområder
(HUVO og Øyeren) så langt det lar seg gjøre.
Vannområdets egen tiltaksanalyse gis tilsvarende politisk behandling i
løpet av høsten 2014.
Prosjektleder skriver forslag til saksframlegg for begge sakene
Rapportering - Handlingsprogram 2014 og årsrapport for 2013
Vannområdene i 1. planperiode er pålagt rapportering til ESA, frist
10.06.14 til Vannregion Glomma. Forslag til rapportering for Leira
bygger på rapporteringen for 2012/2013.
Vannregionmyndigheten for Vannregion Glomma har i ettertid bestemt
at rapporteringen kun skal omfatte 2013 (og i excel).
Vedtak:
Forslag til årsrapport 2013 med status for gjennomføring, oversendes
Vannregionmyndigheten med nødvendige oppdateringer innen fristen,
om mulig med bedre kostnadstall for gjennomførte tiltak.
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Vannområdets egen årsmelding bør i fremtiden inneholde en rapportering
på gjennomførte tiltak i kommunene, i landbruket, mm.
Nytt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus/Miljødirektoratet
 Brev fra Miljødirektoratet ang. leirelvproblematikken
 I møtet mellom Fylkesmannen og Miljødirektoratet 14.05.14 tok
man opp
- Basisovervåkingen
- Tiltaksmodulen i Vann-nett (avvente avklaringer)
- Miljømål kontra brukermål
- Miljøgifter - lav innsats foreløpig
Vedtak:
Orientering tas til etterretning
Forslag til innspill til statsbudsjettet
Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma har vedtatt å sende et brev til
Finansminister og Klima- og miljøminister som et budsjettinnspill
(Behov for betydelig økte midler til vannforvaltningen). Det er gitt
positiv tilbakemelding fra bl.a. Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Vedtak:
Styringsgruppa i Vannområde Leira-Nitelva slutter seg til innholdet i
brevet og ordførerne vil undertegne det endelige brevet når det foreligger.
Orientering om vassdragsovervåkingen 2013
Rapport fra overvåkingen 2013 er ferdigstilt fra Rambøll og blir lagt ut
på www.elveliv.no. Resultatene viser stort sett uendret vannkvalitet, men
dårligere vannkvalitet med hensyn på fosfor ved Frogner og Borgen bru i
Leira og ved Sagdalen. Det er høye nivåer av tarmbakterier ved flere
stasjoner, og dette antas å skyldes utslipp av kloakk.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Dataene bør benyttes til å få vurdert
eventuelle «hot spots» for kloakkutslipp.
Eventuelt
 Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og
Akershus på høring. Høringsfrist 27.05.14. Mindre justeringer
 Forslag til 5-årig prøvereglement for Øyeren – høringsfrist 23.05.14
 Miljøprofil i jordbruksforhandlingene – stort sett reduksjoner i
tilskuddene
 Vannmiljørådgivning i landbruket – prosjekt satt i gang. Romerike
landbruksrådgivning og Bioforsk er ansvarlige.
Neste møte
Ikke bestemt. Bestemmes til høsten når fremdriftsplan for høring av
forvaltningsplan og tiltaksprogram er klar.
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Styringsgruppas
leder og
prosjektleder

I ettertid er det mottatt kopi av et brev datert 08.01.14 (!!?) fra Akershus fylkeskommune til
Vannregionmyndigheten /Østfold fylkeskommune. Her ber man om et møte for å diskutere
samarbeidsproblemene og prosessene ved utarbeidelse av forvaltningsplan/ tiltaksprogram for
å komme frem til bedre rolleavklaringer og prosesser i fremtiden.

Vannområde Leira-Nitelva. Prosjekter 2014 – forslag til prioriteringer
Prosjekt
1

4
5

Undersøkelse av asp i
Leiravassdraget
El.fiske med båt i nedre deler av
Leira og Nitelva
Vannmiljørådgivning i landbruket
 Leira
 Nitelva
Informasjonsmøter landbruket
Effekt av feiing/vegvedlikehold

6

Oppdatering hjemmesiden

2
3

Egne
midler

Tilskudd

131.540

Gjennomført. Notat kommer

116.000

Tilsagn gitt. Vil søke tilskudd fra Fylkesmannen
Midler bevilget fra FMOA. Tilsagn gitt til
Romerike Landbruksrådgivning og Bioforsk.
Prosjekt startet
Midler bevilget fra FMOA
Samarbeidsprosjekt med Vannområde Oslo.
Neppe behov for midler i 2014
Midler innvilget fra AFK. Avhengig av kapasitet
hos prosjektleder

360 000
132 500
15 000
50.000
50 000

Sum
Avvente
Problemkartlegginger miljøgifter

297.540

557.500

200.000

?

Problemkartlegging – fysiske tiltak
Fastsette nødvendig
minstevannføring

200.000

?

?

?

-

50 000

Veileder for håndtering av mindre
terrenginngrep i ras- og
erosjonsutsatte områder
Ikke aktuelle
Kart over behov for bredere
vegetasjonssoner/grasdekte dråg

Merknader

Miljøgifter synes å utgjøre et lite problem i
vannområdet. Nedlagte fyllinger kan utgjøre et
problem ved lekkasjer. Avklare med
Miljødirektoratet hvordan eventuelle prosjekt bør
legges opp.
Nødvendig med en avklaring om hvem som er
ansvarlig myndighet, samt om hvordan man går
videre med kSMVF (sterkt modifiserte
vannforekomster) i forbindelse med fastsettelsen
av forvaltningsplan og tiltaksprogram. NVE er
sektormyndighet
Undersøke hva som finnes i andre vannområder

Søkt midler FMOA, men ikke innvilget. FMOA
planlegger å utarbeide kart over vegetasjonssoner,
flomutsatte arealer og dråg i alle vannområder i
planfase 1, dvs. bl..a Leira

Evaluering av rensedammer skjer i regi av Vegvesenet. Avsluttes i løpet av 2014. Prosjektet NORWAT avsluttes
først i 2016.
Forslag om prosjekt
 Opprydding av forsøpling, nedfalne trær etc. langs Leira
 Bekjemping av fremmede arter (kjempespringfrø)
 Betydning av salting og utslipp fra tunellvask - hva vet Vegvesenet allerede?

