Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa
Referat fra møte 18.12.18
Til stede:

Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune (leder av styringsgruppa)
Inge Solli, Nittedal kommune
Leif Haugland, Gjerdrum kommune (vara)
Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune (til 12:45)
John Harry Skoglund, Fet 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
Willy Kvilten, Ullensaker kommune
Frode Hult, Oslo kommune
Willy Westhagen, Gran kommune
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Eli Berven, Bondelaget (observatør)

Saksliste
Sak
Innhold
nr.
15/18 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt

Ansvar/frist

Vedtak: Innkalling og sakslista godkjennes.
16/18 Godkjenning av referat
Forslag til vedtak:
Referatet fra møtet 25. september 2018 godkjennes.
17/18 Orienteringer og status for arbeidet i Vannområde Leira-Nitelva.
Daglig leder orienterte om følgende saker:
- Gratis miljøråd i Lørenskog
Sluttrapport ble til slutt levert, og vannområdet rapporterte til
Fylkesmannen innen fristen som var 1. oktober. Det var fire gårdbrukere
som hadde ønsket individuelle miljøråd, men som ikke fikk det i løpet av
det ordinære prosjektet. De har fått tilbud om miljøråd nå i etterkant og
har takket ja. Tre har alt hatt miljøråd, og det siste gjennomføres siste uka i
november.
- Kartlegging av edelkreps
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har gjennomført feltarbeidet i
høst, og har levert sluttrapport for prosjektet. Vannområdet har rapportert
til Fylkesmannen på bruk av midlene, og rapporten er publisert på
elveliv.no.
- Kartlegging av vasspest
NIVA har gjennomført feltarbeidet, og har levert sluttrapport.
Konklusjonen i rapporten er at vasspest ikke har spred seg nedover i
vassdraget fra Nordbytjernet. Rapporten er publisert på elveliv.no
- Prosjektering av vandringshinder mellom Store og Vesle Vikka.
Det var befaring til Store Vikka 1. oktober hvor demningen ble vurdert og
løsninger diskutert. Konsulentfirmaet «Naturrestaurering AS» har levert
utkast til rapport, hvor de kommer med løsningsforslag, tegninger og
prisoverslag for utbedring av vanndringshinderet og dammen.
- Prosjekt Romeriksåsene
Prosjektet går fremover og det jobbes med rapporten. Målet er å få
rapportert til Miljødirektoratet innen jul 2018.
- Flomsikringsplan for Leiravassdraget
Det er nedsatt en prosjektgruppe med en midlertidig prosjektleder. Det var
planlagt å gjennomføre et møte før jul, men det kan se ut til at dette blir
noe utsatt.
- Miljøkartlegging i Dynovika
Vannområdet har fått midler av Fylkesmannen til å kartlegge miljøgifter i
Gullaugbukta/Dynovika. Norconsult som har vannovervåkingen i
vannområdet har fått oppdraget. Det var tidligere i høst et møte mellom
Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Norconsult og vannområdet hvor
prosjektet og prøvestasjoner ble diskutert.
- Faktaark om vannforekomster
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Økologigruppa har vedtatt at de ønsker å lage faktaark for vannområdets
vannforekomster, ett ark per vannforekomst. Det har blitt valgt ut mal for
videre arbeid med vannforekomstene.
Prosjektgruppa mener at det bør gjennomføres en ny vurdering om det
skal lages ett ark per vannforekomst, eller om det er vannforekomster som
bør slås sammen, for eksempel en hel elvestrekning.
Møter i kommunene
Daglig leder har holdt innlegg for kommunestyret i Nannestad og for
politiske utvalg i Lunner og Nittedal. Et møte med administrativ og politisk
ledelse i Sørum kommune i januar er under planlegging.
Biologisk overvåking
Feltarbeidet for høstens overvåking er gjennomført. Resultatene har ikke
kommet enda.
Daglig leder har oppdaget at det er mye feil i dataene som COWI har lagt
inn i Vannmiljø fra overvåkingen i 2017, og det jobbes med å få full oversikt
over dette og med å få det rettet opp.

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
18/18 Arbeidsplan 2019 og videre
Daglig leder orienterte om arbeidsplan og planlagte aktiviteter i 2019. Det skal
søkes midler til flere ulike prosjekter.
Forslag til vedtak:
Forelagt arbeidsplan for 2019 og videre for Vannområde Leira-Nitelva vedtas.
19/18 Økonomi
Daglig leder gikk igjennom foreløpig regnskap 2018 og budsjett 2019 for
hovedkonto, og foreløpig regnskap 2018 for overvåkingskonto.
Det ser ut til at vannområdet går med et lite overskudd i 2018. Fylkesmannen
har gitt to tilskudd til vannområdet i desember, noe som er med på å gi et
overskudd for 2018.
Det ser ut til å bli et underskudd på overvåkingskontoen i 2018, men dette er
forventet, da midler for biologisk overvåking i 2017 kom inn på konto i 2017,
mens kostnadene først ble fakturert i 2018.
Forslag til vedtak:
1. Foreløpig regnskap 2018 for hovedkonto tas til orientering
2. Budsjett for 2019 godkjennes
3. Foreløpig regnskap 2018 for overvåkingskonto tas til orientering.
20/18 Rapport om kunstgressbaner og gummigranulat i vannområdet
Daglig leder orienterte om endringene i rapporten siden møtet i 25.
september. Det har dessverre ikke vært tid til å fullføre rapporten, men den
nærmer seg nå å bli ferdig. Daglig leder har måtte prioritere å jobbe med
rapporten om fiskevandringshindre på Romeriksåsene da det er et prosjekt
som er støttet av Miljødirektoratet, og som må rapporteres på før 15. januar
2019.

Daglig leder/så
fort som
mulig.
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Det er viktig å ha en mediestrategi når rapporten er klar. Flere i styringsgruppa
stiller seg villige til å delta i forbindelse med medieoppslag.
Forslag til vedtak:
1. Rapporten om kunstgressbaner og gummigranulat godkjennes
2. Daglig leder sender rapporten til postmottak i hver av eierkommunene,
og ber om at den behandles politisk.
21/18 Hovedutfordringer i vannområde Leira-Nitelva
Daglig leder orienterte om dokumentet. Frist for å sende inn til
vannregionmyndigheten er 21. desember 2018.

Daglig
leder/innen
høringsfristen

Forslag til vedtak:
Dokumentet «Hovedutfordringer i Vannområde Leira-Nitelva» godkjennes.
22/18 Mulig forlengelse av daglig leders arbeidskontrakt
Daglig leder har en kontrakt som går ut i 2021, et tidspunkt hvor
vannforvaltningsarbeidet ikke vil være ferdig. I forbindelse med at kommunene
Fet, Sørum og Skedsmo slås sammen fra 1.01.2020 skal alle som er ansatt i
disse kommunene få ny kontrakt. Det kan derfor være tidsbesparende og lurt å
samtidig forlenge daglig lederes stilling, eventuelt gjøre den fast.
Styringsgruppa stiller seg positive til dette, og ønsker at det skal bli en sak på
styringsgruppas første møte i 2019. Leder av styringsgruppa, Boye Bjerkholt,
tar kontakt med prosjektkontoret for nye Lillestrøm kommune og ber om at
det utarbeides et saksfremlegg til dette møtet.

Boye
Bjerkholt/
15.02.2019

Forslag til vedtak:
Leder av styringsgruppa tar kontakt med prosjektkontoret for nye Lillestrøm
kommune og ber om at det utarbeides et saksfremlegg om
ansettelsesforholdet til daglig leder til førstkommende møte i styringsgruppa.
23/18 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

Neste møte:
19. mars 2019.
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