
 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 09.12.19 
 

Til stede:  Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune (leder av styringsgruppa)  

  Inge Solli, Nittedal kommune  

John Harry Skoglund, Fet kommune  

Kirsti Meland, Nannestad kommune (vara) 

Anette Carnarius Elseth, Sørum kommune 

Leif Haugaland, Gjerdrum kommune (vara) 

Halvor Bratlie, Lunner kommune 

  Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune  

Arild Mossing, Akershus fylkeskommune (vara) 

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent) 

 

    

Forfall:    

Eli Berven, Bondelaget (observatør)  

Lars Halvor Stokstad Oserud, Ullensaker kommune 

Randi Thorsen, Gran kommune 

Ståle Grøtte, Rælingen kommune 

Frode Hult, Oslo kommune  
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Saksliste 

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

14/19 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

15/19 Godkjenning av referat fra møtet 18. juni 2019 
 
Vedtak: Referatet godkjennes 

 

16/19 Konstituering av styringsgruppa 
 

Etter litt diskusjon ble det bestemt at konstituering av styringsgruppa utsettes 
til neste møte i januar når flere av de nye representantene er tilstede. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

 
 
 
 

17/19 Introduksjon til vannforvaltningsarbeidet og vannområde Leira-Nitelva 
 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

 

18/19 
 

Orienteringer 
 
18/19-1 Prosjekter 2019 

- Vasspestkartlegging i Lunner 
o NIVA kartla vasspest i flere innsjøer i Lunner. Flere av innsjøene 

skal oppnå miljømålet innen 2021, men er satt ned i moderat 
tilstand grunnet den fremmede arten vasspest. 

o Kartleggingen fant vasspest på flere lokaliteter enn tidligere 
kjent, men det var kun i Svea at bestanden av vasspest ble satt 
til å være en massebestand. Det er derfor kun Svea som må 
settes ned i moderat tilstand på grunn av vasspest. 

- Tilstandsvurdering av kroksjøer 
o De tre kroksjøene Stilla, Brauterstilla og Tomtestilla har blitt 

undersøkt av NIVA. Resultatet ble at Stilla er i dårlig økologisk 
tilstand, og de to andre i svært dårlig tilstand. Det er behov for 
dialog med Fylkesmannen om videre oppfølging av disse 
kroksjøene da to av dem ligger innenfor verneområdet. 

- Kartlegging av edelkreps 
o Utmarksavdelingen fulgte opp tidligere undersøkelser i 

Leiravassdraget og kartla edelkreps i Østmarka 
o I Leiravassdraget foreslo de biotopforbedrende tiltak i 

Kverndalsbekken. Det ble ikke gjennomført eDNA prøver 
(vannprøver for å se etter DNA fra edelkreps) som planlagt da 
Vetrinærinstituttet ikke hadde kapasitet til å gjennomføre 
prøvetagning. Det ble heller ikke gjennomført ny prøvekrepsing 
da Utmarksavdelingen ikke hadde kapasitet til dette. 
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o I Østmarka ble det kartlagt en god del vann, og det ble funnet 
edelkreps enkelte steder, mens det ble null fangst andre steder 
hvor det tidligere har vært observert edelkreps. 

- Biotopforbedrende tiltak i Nitelva 
o NIVA har utredet biotopforbedrende tiltak langs en kanalisert 

strekning i Nitelva i Nittedal. De har undersøkt kantvegetasjon, 
edelkreps, elvemusling og ørret, og kartlagt bunnforhold og 
leveforholdene til disse artene. 

o De har foreslått tiltak som kan gjennomføres for å forbedre 
forholdene, og kommet med et kostnadsoverslag. 

- Problemkartlegging av kraftverk i Nitelva 
o NIVA er litt forsinket med rapporten, den vil komme rett over 

nyttår.  
18/19-2 Raset i Nittedal 

- Varaordfører Inge Solli orienterte om raset i Nittedal. 
- Etter skredet gikk det i en 6. ukers periode urenset kloakk rett ut i 

Nitelva, da en pumpestasjon ble ødelagt under raset. På grunn av at 
rasstedet ikke var sikkert tok det lang tid før det var trygt å gå inn i 
området. Problemet er nå rettet opp, og det går ikke lengre urenset 
kloakk ut i Nitelva. 

- Området skal på nyåret stabiliseres ved å lage brønner som man fyller 
med kalksement. 

- Spørsmål: Kan kalket i kalksementen på sikt påvirke tilstanden i 
Nitelva? Dette er usikkert, og daglig leder bør høre med Gunnar Prøis i 
Nittedal kommune om risikovurdering. Bør også høre med NGI. 

18/19-3 Sporing av e.coli-bakterier 
- Det har blitt gjennomført sporing av e.coli-bakterier på 8. ulike 

lokaliteter i november. Disse prøvene ble tatt i en regnværsperiode, og 
viser kun et øyeblikksbilde. Det vil bli gjennomført nye prøver på de 
samme lokalitetene til våren, etter snøsmelting og i en 
tørrværsperiode. Dette vil gi oss et bedre bilde av hva som er 
utfordringene på de aktuelle lokalitetene. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

19/19 Mandat 
 
Det ble kort orientert om mandatet og hvorfor det var behov for en ny 
avstemning om godkjennelse av mandatet. 
 
Vedtak: 

1. Mandat versjon 18.06.2019 godkjennes 
2. Daglig leder sender mandatet til kommunene med oppfordring om 

politisk behandling 

 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/ 
januar 2020 

20/19 Oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 
 
Daglig leder orienterte om arbeidet som nå gjøres med å oppdatere 
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. I denne omgangen er det 
oppdateringer i databasen Vann-Nett som er hovedprioriteten. Følgende 
vurderes: 

- Påvirkninger:  
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o Er de påvirkningene som ligger inne per i dag riktige og har de 
riktig påvirkningsgrad? 

o Er det andre påvirkninger i området som ikke er registrerte? 
- Tiltak: 

o Hvilke tiltak skal videreføres til neste planperiode 2022-2027? 
o Hvilke nye tiltak skal legges inn for planperioden 2022-2017? 

Vannregionmyndigheten har arrangert møter mellom vannområdene og 
Statens vegvesen og NVE hvor aktuelle påvirkninger/tiltak har blitt diskutert. 
Det har også vært arrangert kurs i hvordan kostnader for tiltak skal beregnes. 
Kostnader skal inn i Vann-Nett i større grad nå enn tidligere. 
 
Fylkesmannen har ansvar for å legge inn og oppdatere påvirkninger. Daglig 
leder i vannområdet legger inn tiltak på vegne av kommunene. 
 
Fristen for å oppdatere Vann-Nett er satt til 31. januar 2020. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

21/19 Omgjøring av daglig leders stilling fra engasjement til fast stilling 
 
Vannområde Leira-Nitelva er ett av få vannområder i vannregion Glomma som 
ikke har en daglig leder i fast stilling. Kontrakten til daglig leder med Lillestrøm 
kommune går ut i juli 2021, og denne bør dermed fornyes i løpet av 2020. 
Lillestrøm kommune har ytret at stillingen ikke kan gjøres fast uten en bestilling 
fra vannområdets styringsgruppe. 
 
Etter en kort diskusjon ble det enstemmig vedtatt at stillingen bør gjøres om til 
en fast stilling. 
 
Vedtak: Styringsgruppa oppfordrer Lillestrøm kommune til å endre daglig 
leders stilling fra engasjement til fast stilling. 

 

22/19 Arbeidsplan 2020 og videre 
 
Forslag til arbeidsplan for 2020 og videre ble lagt frem for styringsgruppa 
 
 
Vedtak: Forelagt arbeidsplan for 2020 og videre for Vannområde Leira-Nitelva 
vedtas 

 

23/19 Økonomi 
 
Daglig leder gikk igjennom foreløpig regnskap 2019 og forslag til budsjett for 
2020. Det er foreslått en ny post på budsjettet for 2020 på 100 000 kr som skal 
gå til en søknadsordning hvor lag og foreninger kan søke om midler til 
ryddedugnader langs vassdragene. Styringsgruppa stilte seg positive til en slik 
pott, men ønsker at det utarbeides tildelingskriterier og retningslinjer til neste 
møte. 
 
Vedtak: 

1. Foreløpig regnskap 2019 for hovedkonto tas til orientering 
2. Forslag til budsjett for hovedkonto 2020 godkjennes 
3. Det utarbeides tildelingskriterier og retningslinjer for søknadsmidler. 

Disse fremlegges styringsgruppa på neste møte. 
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24/19 Etableringsstøtte til Nitelva elveforum 
 
Styringsgruppa føler at det er litt for lite informasjon om elveforumet, og det 
har ikke kommet inn en formell søknad om støtte, kun en mail. Saken ses også i 
sammenheng med sak 23/19 der det foreslås å opprette en pott som lag og 
foreninger kan søke midler fra. 
 
Vedtak: Forespørselen om etableringsstøtte avslås på nåværende tidspunkt. 

 

25/19 Eventuelt 
 
Arild Mossing hadde følgende saker til eventuelt: 

- Avrenning fra Kjeller - Det har vært et problem i mange år med 
avrenning fra en gammel søppelfylling på området. 

- Innspill fra FM: Det skal etableres en skole på området, så da vil det bli 
gjennomført en kartlegging. 

- Daglig leder undersøker om denne søppelfyllingen er registrert som 
påvirkning på vannforekomsten Sogna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/ 
januar 2020 
 

 Neste møte 
 

- Neste møte blir 27. januar kl. 12:00 på Lillestrøm rådhus 

 
 
 

 

 


