Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa
Referat fra møte 25.09.18
Til stede:

Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune (leder av styringsgruppa)
Inge Solli, Nittedal kommune
Anders Østensen, Gjerdrum kommune
Willy Westhagen, Gran kommune
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune
Frode Hult, Oslo kommune
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent)

Forfall:

Øyvind Sand, Rælingen kommune
Hans Thue, Nannestad kommune
Lone Kjølsrud, Akershus fylkeskommune
Anette Carnarius Elseth, Sørum kommune
John Harry Skoglund, Fet kommune
Willy Kvilten, Ullensaker kommune
Eli Berven, Bondelaget (observatør)

Saksliste
Sak
nr.
9/18

Innhold

Ansvar/frist

Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt

Vedtak: Innkalling og sakslista godkjennes.
10/18 Orienteringer og status for arbeidet i Vannområde Leira-Nitelva.
Daglig leder orienterte om følgende saker:
-

-

-

-

-

-

-

-

Faktaark om flom
Faktaarket om flom er klart
«Vassdragene» no 2.
No. 2 kom ut før sommeren og igjen har vi fått gode tilbakemeldinger.
Biologisk overvåking 2018
Vårresultatene kom 1. juli, og viste bedre tilstand på alle stasjoner i forhold
til det som Cowi rapporterte høsten 2017. Vi kan ikke dra noen
konklusjoner før høstresultatene er klare, men det ser lovende ut for at det
er bedre tilstand enn fryktet.
Gratis miljøråd Lørenskog
Sluttrapport er ikke levert, men er forventet snarlig. Vannområdets
rapporteringsfrist er 1. oktober 2018.
Prosjektering av vandringshinder mellom Store og Vesle Vikka.
Det har vært ett oppstartsmøte, og det vil bli en befaring til Store Vikka 1.
oktober.
Prosjekt Romeriksåsene
Det har vært gjennomført feltarbeid i sommer, men på grunn av lav
vannstand har det ikke vært mulig å gjennomføre el-fiske. Vi har ikke fått
svar fra Miljødirektoratet på vår søknad om utsatt rapporteringsfrist. Målet
nå er å rapportere før jul.
Kartlegging av edelkreps
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold fikk oppdraget. Kartlegging av
edelkreps er gjennomført i september. Prosjektet går etter planen.
Kartlegging av vasspest.
NIVA fikk oppdraget, og det har blitt gjennomført feltarbeid i august.
Prosjektet går etter planen.
Studietur
Studieturen har blitt utsatt til 2019 da de vi hadde kontakt med i Skottland
plutselig sluttet å svare på våre mailer.
Flomsikringsplan for Leiravassdraget
Det jobbes videre med dette prosjektet, det var et oppstartsmøte i juni.
Mal for rapporter, infobrosjyrer o.l.
Daglig leder jobber med å få på plass maler for rapporter o.l. slik at
publikasjoner som vannområdet utarbeider blir gjenkjennbart.

Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
11/18 Økonomi

2

Daglig leder orienterte om foreløpig regnskap for 2018. Vi ligger ett godt stykke
unna det som er budsjettert, men det er forventet at dette endrer seg mot
slutten av året da blant annet flere av prosjektene som gjennomføres i 2018 vil
bli fakturert for mot slutten av året.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering
12/18 Reklassifisering av vannforekomster i vannområdet
Daglig leder orienterte om arbeidet som har vært gjennomført med å
reklassifisere vannområdets vannforekomster. Noen vannforekomster har blitt
bedre, noen har blitt dårligere og de fleste har beholdt sin tidligere økologiske
tilstand.
Det at en vannforekomst har gått ned en tilstandsklasse betyr ikke
nødvendigvis at vannkvaliteten har blitt dårligere, vi kan ha fått inn ny
informasjon som manglet tidligere.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
13/18 Rapport om kunstgressbaner og gummigranulat i vannområdet
Rapporten slik den forelå på møtetidspunktet ble gjennomgått.
Styringsgruppa påpekte følgende:
- Dette er en viktig rapport som må prioriteres å få ferdig så raskt som
mulig.
- Media bør kontaktes når rapporten er klar

Daglig leder/så
fort som
mulig.

Vedtak: Daglig leder sender rapporten til postmottak til hver av
eierkommunene som har kunstgressbaner innenfor vannområdets grenser, og
informerer om at rapporten skal behandles politisk.
14/18 Høring av regionalt miljøprogram 2019-2022
Daglig leder orienterte om høringsdokumentet som er utarbeidet for nytt
regionalt miljøprogram for Viken og Oslo, og om hvilke innspill
landbruksgruppa har kommet med.
Styringsgruppa var enige i at vannområdet bør sende inn ett høringssvar på
vegne av vannområdet, men det må presiseres i høringssvaret at det ikke skal
tas til inntekt for kommunene.
Styringsgruppa ønsker også følgende innstramninger:
- Miljøkrav 1-4 for Nitelva
- Alle miljøkravene for Leira
Årsaken til ønsket om økte krav for Leira er at det til tross for mange år med
miljøkrav har vannkvaliteten ikke bedret seg nok.

Vedtak:
3

Vannområdet utarbeider et høringssvar og sender det inn innen fristen.

Daglig
leder/innen
høringsfristen

15/18 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Neste møte:
18. desember 2018.
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