Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa
Referat fra møte 5.03.18
Til stede:

Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune (leder av styringsgruppa)
Inge Solli, Nittedal kommune
John Harry Skoglund, Fet kommune
Anders Østensen, Gjerdrum kommune
Willy Westhagen, Gran kommune
Hans Thue, Nannestad kommune
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune
Willy Kvilten, Ullensaker kommune
Anette Carnarius Elseth, Sørum kommune
Eli Berven, Bondelaget (observatør)
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum kommune
Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent)

Forfall:

Øyvind Sand, Rælingen kommune
Frode Hult, Oslo kommune
Lone Kjølsrud, Akershus fylkeskommune

Saksliste
Sak
nr.
1/18

2/18

Innhold

Ansvar/frist

Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt
Vedtak: Innkalling og sakslista godkjennes.
Flomsikringsplan for Leiravassdraget
Bjarte Hunnestad fra Gjerdrum kommune orienterte om forslaget om å lage en
flomsikringsplan for Leiravassdraget.
Innspill fra Nannestad kommune på at det er viktig å tenke på de problemene
som allerede er her som for eksempel asfalterte overflater.
Innspill fra Lørenskog kommune om at det hadde vært fint med kart over
flomsoner. Det er ikke lett å se for seg hva det vil si med en 50-års flom eller en
200-års flom. Daglig leder vil sende ut NVEs rapporter.
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Vedtak:
1. Styringsgruppen stiller seg positiv til videre utvikling av en helhetlig
flomsikringsplan for Leira-vassdraget
2. Ansvar for gjennomføring legges til Vannområde Leira-Nitelva
Orienteringer og status for arbeidet i Vannområde Leira-Nitelva
Daglig leder orienterte om følgende saker:
- Søknader om midler
Det har blitt søkt om 150 000 kr til kartlegging av edelkreps i Leira,
Tveia/Kverndalsbekken og Gjermåa, og søkt om 150 000 kr til
kartlegging av vasspest i Leira og Tveia/Kverndalsbekken.
- Faktaark
De første faktaarkene er ferdige, og alle kommunene har fått trykte
utgaver.
Ark nummer to blir om flom og skal etter planen være klart i juni 2018.
Faktaark nummer tre skal omhandle edelkreps og skal være klart i
desember 2018.
- Bildeavtale med Øystein Søbye
Det er inngått en bildeavtale med naturfotograf Øystein Søbye.
Vannområdet får 60 bilder til fri bruk i 2018. Det er betalt 15 000 kr i
2017 og 15 000 kr i 2018 for disse bildene. Bilder som er brukt på nett
og i trykksaker kan benyttes også etter 2018 (til samme formål).
- Høringssvar
Det ble i desember sendt inn høringsuttalelse på forslaget om
endringer i vannforskriften.
I januar ble det sent inn høringsuttalelse om foreslåtte endringer i
Handlingsprogram 2018-2021 for Vannregion Glomma. Dette var
sjekket ut med leder av styringsgruppa.
- Seminar for driftspersonell
Det skal avholdes et seminar for driftspersonell om sandfang 14. mars
2018. Så langt er det rundt 30 påmeldte. Det vil bli innlegg fra
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Fylkesmannen, Norsk Gjenvinning, Skedsmo kommune og Statens
vegvesen.
Informasjonsmøter for hesteeiere
Det vil bli avholdt to møter i april, ett i Nannestad, og ett i Skedsmo.
Gry Løberg fra landbrukskontoret i Drammen, Lier, Horten og Hurum
og Dag-Erik Ruud fra Mattilsynet skal holde innlegg.
Gratis miljøråd
Daglig leder har søkt Fylkesmannen om å få utsatt rapporteringsfristen
på grunn av de store snømengdene som har kommet denne vinteren.
Det har vært gjennomført tre individuelle miljøråd, og det er fortsatt
fire stykker som ønsker råd. Vi ser alt effekten av prosjektet da det
innen fristen 15. februar var kommet inn tre søknader for SMIL-midler
og en dreneringssøknad fra gårdbrukere i Lørenskog.
Vann-Nett
Vann-Nett er åpent igjen, men det mangler fortsatt mye.
Vannområdene har ikke fått påloggingsinformasjon enda, så det er ikke
mulig å starte å gjøre endringer. Sektormyndighetene får større ansvar
nå. Hvordan vi skal organisere kommunenes oppdateringer er fortsatt
uklart. Daglig leder skal ha et telefonmøte med vannområdene Øyeren
og HUVO i løpet av inneværende uke. Frist for å oppdatere Vann-Nett
er satt til 1. september 2018.
Nettsider
Det er gjort en del med de nye nettsidene, og videre arbeid vil skje når
det er ledig tid til dette.

Vedtak:
1.idere for Vannområde Leira-Nitelva vedtas.
Økonomi
Daglig leder orienterte om regnskap for hovedkonto i 2017 og for
vassdragsovervåking i 2017.
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Vedtak:
1. Regnskap 2017 for hovedkonto godkjennes
2. Regnskap 2017 for konto for vassdragsovervåking godkjennes
Biologisk overvåking 2017
Daglig leder orienterte om resultatene fra den biologiske overvåkingen som ble
gjennomført høsten 2017. Resultatene er overraskende for flere stasjoner,
spesielt for bunndyr. Stasjoner uten påvirkninger har falt opptil to
tilstandsklasser. Daglig leder ønsker derfor å følge opp disse stasjonene med
nye bunndyrundersøkelser i 2018.
Fylkesmannen informerte om at de har tatt opp resultatene med
Miljødirektoratet da de har reagert på resultatene som er lagt frem.
Daglig leder vil diskutere resultatene for Nannestad med daglig leder i
Vannområde Huvo som er svært godt kjent i kommunen.
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
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Årsmelding 2017
Årsmelding for 2017 ble presentert. Den har fått nytt layout for 2017, og er
nesten klar. Det som mangler er et forord, og resultater fra vannovervåkingen.
Dette vil bli tilført så raskt rapporten er klar.
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Vedtak:
1. Årsmelding 2017 for Vannområde Leira-Nitelva vedtas
2. Det anbefales at hver av eierkommunene behandler årsmeldingen som
politisk sak i de respektive kommuner, som orienteringssak/melding.
3. Daglig leder sender årsmelding til postmottak i hver av eierkommunene, og
ber om at den behandles politisk.
Høring: Nedleggelse av dammer
Det er foreslått å legge ned 9 dammer innenfor vannområdets grenser.
Nedlegging av dammer kan være positivt for vannmiljø ved at man kan få
tilbakeført området til naturtilstanden, men nedleggelsene må i så fall gjøres
på rett måte. De undersøkelsene som er gjort i forbindelse med søknadene om
nedleggelser er mangelfulle, spesielt når det gjelder til vannmiljø. Daglig leder
ønsker derfor å skrive en høringsuttalelse med fokus på vannmiljø og
vannkvalitet.
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Vedtak: Daglig leder utarbeider en høringsuttalelse med fokus på vannkvalitet.
Eventuelt
Det kom ingen saker inn til eventuelt.
Neste møte:
5. mars 2018.
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