
 
 
 
 
 
Vannområde Leira – Nitelva, Økologigruppa 
Referat fra møte 07.02.12 
 
Til stede:  Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (Leder) 

Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Guro Haug, Nittedal 
Lene Ottersen, Ullensaker,  
Vebjørn Pollen, Sørum 
Karl Alfred Bjølgerud, Fet 
Kari Westgaard Berg, Lørenskog.  
Tom G. Bengtsson, Rælingen  

 
Forfall:  Monika Gudim, Gjerdrum 

Trude Øverlie, Gran 
Marie Strand, Ullensaker 
Terje Wold, Oslo 
Tone Aasberg, Prosjektleder for Vannområde Leira-Nitelva 
 

Sak Innhold Ansvar/Frist 
1 Referat forrige møte 

Det ble ikke skrevet referat fra forrige møte, 05.09.11, men Sigrid 
Louise minnet om hva vi diskuterte i dette møtet basert på egne 
notater. Siden forrige møte er: 

- planprogram for Vannregion Glomma blitt vedtatt  
- temadag om kantsoner blitt avholdt (22.11.11), 

presentasjonene ligger på http://www.elveliv.no/temadag 
- generelle driftsmidler, kr. 100.000,- bevilget, fra 

fylkeskommunen  
Det ser ikke ut til at det ble sendt søknad om midler fra 
fylkesmannen i 2011 
Avrapportering kostnader for Leira til AFK/VRM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigrid Louise/01.03. 

2 Referat fra møte prosjektgruppe Vannområde Leira-Nitelva 
Referat fra prosjektgruppemøte 07.01.12, ble gjennomgått da det 
gir noen føringer for våre oppgaver. Økologigruppa skal følge opp 
følgende i forbindelse med Handlingsplan Leira 2012: 
Flom, erosjon og hydrologi  

- teksten omformuleres 
- utfordringer knyttet til minstevannføring og ansvarlig 

myndighet presiseres 
- alt om overvannshåndtering flyttes hit (fra kommunalt 

avløp) 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Det er også økologigruppas ansvar å rette opp følgende 
fellestemaer for alle tiltaksområdene: 

- Biotoptiltak og hydromorfologi 
- Miljøgifter 
- Overvåking 

Sigrid Louise har meldt inn økologigruppas innspill til Simon, 
som er ansvarlig for ferdigstillelse av dokumentet 
 
Ved rullering av Tiltaksanalysen for Leira er det ønskelig at 
klimaendringer blir vurdert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder/ 
Økologigruppa 

3 Karakterisering av Nitelva 
Alle kommuner hadde møte med fylkesmannen vedr. 
karakterisering av Nitelva i mai/juni 2011. Noen kommuner har 
fått rapportutkast til kvalitetssikring. Terje Wivestad hos 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har det overordnede ansvaret. 
 

 
 
Kommunene/ 
15.02.12  

4 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål – Nitelva 
Vannregionmyndigheten (VRM) har ansvaret for å utarbeide 
utkast til dokumentet ”Vesentlige spørsmål” og sende det på 
høring innen 01.07.12. Innspill fra Vannområde Leira-Nitelva skal 
sendes inn til VRM innen 02.04.12.  
Sigrid Louise viste til det som ble spilt inn for Leira, samt 
høringsuttalelsen. Det ble også delt ut delvis utfylte tabeller for 
temaene: vannforekomster, brukerinteresser, verneområder, 
resultater av overvåking. I tillegg bør det lages tabeller for utvalgte 
naturtype-områder (Naturbasen) og rødlistede og prioriterte arter 
(Artsdatabanken).  
Sigrid Louise fyller ut aktuelle tabeller på basis av offentlige 
databaser (Vann-nett, Naturbase), samt overvåkingsdataene når de 
foreligger. Tabellen over brukerinteresser fylles inn av den enkelte 
kommune. (Gjøres i forbindelse med kommenteringen av forslaget 
til dokumentet ”Vesentlige spørsmål”, som nå er sendt på ”høring” 
i prosjektgruppa og økologigruppa) 
Helge Bjørn har kunnskap om kalking av vannforekomster i 
Nitelva-vassdraget og sender oversikt til Sigrid Louise. 
 

 
 
 
Sigrid Louise/ 02.04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/10.03. 
 
 
 
Helge Bjørn 

5 Vassdragsovervåking 
Overvåking 2010: 
Rapporten er ferdig og heter: Overvåking av vassdrag på 
Romerike 2010 og samlet vurdering av økologisk tilstand for 
perioden 2008-2010. Ble sendt til alle ifm møteinnkallingen. 
Overvåking 2011: 
Rapport skal være ferdig innen 1. mars 2012. (Oversendes vedlagt 
til kommentering) 
Overvåking 2012: 
Samme opplegg som 2011, og i tillegg vannføringsmålinger, 
flomsampling og kilderegnskap/tilførselsberegninger. Kontrakt 
skrives med Bioforsk 
 

 
 
 
 
 
 
Alle/20.03. 
 
 
 
 
Sigrid Louise  
 



Sak Innhold Ansvar/Frist 
 Overvåking 2013: 
Ny anbudsrunde for vassdragsovervåking – én avtale for hele 
Vannområde Leira – Nitelva. De biologiske parameterne må 
vurderes på nytt, da det ser ut som fisk og vannplanter kan være 
bedre parametere enn bunndyr og begroingsalger, i hvert fall for 
enkelte prøvestasjoner. 
Sigrid Louise tar kontakt med: Marie Strand, Ullensaker, Liv 
Beate Stormyr, Nittedal og Jan Erik Bøgeberg, Skedsmo, for 
etablering av en arbeidsgruppe. Erfaringer knyttet til 
anbudsprosessen hentes fra andre vannområder, eks. PURA. 
Det bør undersøkes om større virksomheter har 
vassdragsovervåking ifm utslipp direkte til vassdrag. 

 
 
 
 
 
 
Sigrid Louise/01.03. 

6 Aktivitetsplan 2012 – Handlingsplan Leira 2012 
Sigrid Louise videresender til oss Handlingsplan Leira 2012. 
Vedtatte prosjekter: 

- Metylkvikksølv i fisk, NIVA: prosjektet går som planlagt 
- Ørretsamfunn i Leira, UMB: kontrakt skal skrives, 

gjennomføres i 2012 
- Elvemusling i Nitelva, Kjell Sandaas: foreløpig kun 

muntlig avtale, kr 60 000,- er satt av 
- Kartlegging av fisk i Leira utgår, men Åge Brabrand bes 

om å lage et notat som oppsummerer dagens kunnskap  
Mulige prosjekter: 

- Kartlegging av fyllinger. Alle sender til Sigrid Louise: info 
om fyllinger som bør sjekkes, selv at allerede er sendt til 
Tone. 

- Kartlegging av muslinger (flatdammusling og 
andemusling): muslingskall er funnet i nedre del av Nitelva 
ved Dynea. Innlandsfiskenemnda i Skedsmo har satt av kr 
30 000,-, og Kjell Sandaas kan gjøre jobben.  

- Restaureringstiltak i Stilla, Skedsmo: Aktuelt for 
vannområdet? 

- Gruveprosjektet: Sigrid Louise og Helge Bjørn har lest og 
kommentert gruverapporten. Den vil være ferdigskrevet 
innen 1. april. En videreføring av prosjektet, evt. med nytt 
navn mineralforvaltning, bør vurderes. Mulig forurensning 
fra kruttverket i Nittedal og fra tidligere gruvedrift i 
Lunner 

- Miljøgifter fra vaskerier er et mulig prosjektområde. 
- Ytterligere forslag til problemkartlegginger meldes inn til 

leder Sigrid Louise som kommentarer til forslag til 
årsmelding 2011 og aktivitetsplan/budsjett 2012 (vedlagt) 

 
Sigrid Louise 
 
 
Sigrid Louise/ 
Helge Bjørn 
Sigrid Louise 
 
Sigrid Louise 
 
 
Økologigruppa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologigruppa/ 
14.03. 

7 Eventuelt 
Prosjektlederstillingen for Vannområde Leira-Nitelva (vikariat), er 
lyst ut, da Tone skal ha permisjon. 

 

8 Neste møte 
Neste møte blir onsdag 23. Mai kl. 0930 - 1400, Skedsmo rådhus, 
møterom Asak. 

 
Sigrid Louise 
innkaller 

Kari Westgaard Berg (ref.) 


