
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Økologigruppa 

Referat fra møte 23.05.12 
 

Til stede:  Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (Leder) 

Svein Hetland Prosjektleder for Vannområde Leira-Nitelva 

  Terje Wivestad, FMOA 

Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 

Kari Westgaard Berg, Lørenskog 

Guro Haug, Nittedal 

Terje Wold, Oslo 

Marie Strand, Ullensaker 

 

 

Forfall:  Monika Gudim, Gjerdrum 

Trude Øverlie, Gran 

Vebjørn Pollen, Sørum 

Karl Alfred Bjølgerud, Fet  

Tom G. Bengtsson, Rælingen  

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen og presentasjon 

Kort introduksjonsrunde. 

 

 

 

2 Referat fra forrige møte 07.02.12 

Terje Wivestad har ikke fått referat. 

Det meste i referatet skulle gjennomgås på møtet, og det ble derfor ikke 

tatt noen grundig gjennomgang av referatet. 

 

 

 

 

 

 

3 Orientering referater fra styringsgruppemøte 19.03.12 og 

prosjektgruppemøte 17.02.12 
Det ble ytret ønske om at referat fra styringsgruppemøte blir sendt ut til 

prosjektgruppen, samt at referatet blir lagt inn på hjemmesidene. 

Referater fra prosjektgruppemøte skal også legges ut på nett. 

Nytt møte i prosjektgruppa utsatt til 13. juni. 

 

Halden-vassdraget har fått midler over statsbudsjett til prosjekter som 

også vil gi nyttig informasjon for Vannområde Leira – Nitelva. 

 

Kantsoner var et viktig punkt under forrige møte i prosjektgruppa. 

Det er nødvendig å få en grundigere definering av hva som er kantsoner 

og hvilke regler som er gjeldende i forhold til kantsoner (bredde på 

kantsonene, skal de bestå av gress / busker / trær, lovlig uttak osv.). 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

Vurdering av om utvidet kantsone i forhold til jordlovens krav om 

jordbruksproduksjon skal løftes opp til SLF. 

Svein 

4 Aktiviteter 2012 i henhold til aktivitetsplan og budsjett 2012. 

Hva skal vi gjøre i år? 

- Fullkarakterisering av Nitelvavassdraget er ferdig. Alle 

innsamlede data skal nå brukes til klassifisering, samt 

målformulering. Det er frist til utgangen av året for å få 

klassifisert vassdraget. Venter på veileder fra Klif. Noe data 

ligger på vann-nett. I tillegg til klassifisering, skal det 

gjennomføres risikovurdering og kvalitetssikring av 

klassifiseringen (pålitelighetsnivået til klassifiseringen). Terje 

Wivestad vil komme tilbake til oss med mer om dette etter hvert. 

 

- Vassdragsovervåkning – Se sak 5 

 

- Revidering av Regionalt miljøprogram – Sigrid Louise har fått 

tilbud om å være med, men har ikke hatt kapasitet. 

 

- Tiltaksstrategier for landbruket skal også revideres. 

 

- Tiltaksanalyser – Svein tar ansvar – kommer kanskje en gruppe 

som vil jobbe videre med dette. 

 

- Fet, Gjerdrum og Sørum vurderer felles avløpsrenseanlegg med 

utslipp til Glomma. Nittedal vurderer overføring av avløpsvannet 

enten til Oslo eller NRA og nedlegging av sine 3 renseanlegg. 

 

- Miljøgifter (kvikksølv) i fisk – dette prosjektet er igangsatt 

(NIVA). 

 

- Kartlegging av ørret i midtre Leira. Thrond Haugen fra UMB har 

ansvar for dette prosjektet. Kartlegger livhistorien til fisken for å 

vite hvor fisken lever, hvor man skal gjennomføre fangst og om 

fisk er en god parameter på de forskjellige stedene. Hensikten 

med prosjektet er å gi anbefaling mhp. stasjonsvalg i fremtidig 

overvåking av fisk. PIT-teknologi benyttes for å merke fisken. 

Fangst 28 - 30 mai. Vi trenger å formalisere prosjektet og trenger 

beskrivelse av prosjektet fra Thrond for å kunne skrive tilsagn. Vi 

må vite rammene, og hvem som har eierskap. Prosjektet må også 

forankres med elveeierlaget. Svein tar kontakt med Thrond 

Haugen for å få mer informasjon og følger opp dette arbeidet.  

 

- Bestilling til Åge Brabrand. Skulle lage et notat med dagens 

tilstand. Gjørs og Asp var to arter som det var fokus på, men som 

nå ikke lenger er på rødlista. Fylkesmannen oversender 

”bestillingen” som tidligere er gitt Åge Brabrand. 

 

- Det er registrert forurenset grunn i nærheten av Sogna. I dette 

området skal OSL nå gjennomføre masseforflytning ifm. T2 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

utbyggingen. Det forurensede området ved Sogna vil da bli ryddet 

/ sanert. Man forventer at blant annet forhøyede nivåer av PAH 

går ned. Dersom dette stemmer er det ikke nødvendig å bruke mer 

energi på dette området.  

 

- Mulig avrenning fra forurenset grunn. Det er mottatt oversikt fra 

noen kommuner mhp. forurenset grunn og deponier i 

kommunene. Trenger fortsatt oversikt fra de som enda ikke har 

levert. 

 

- Svein og Sigrid Louise lager en oversikt over registrerte 

lokaliteter i Klifs grunnforurensningsdatabase. Deretter sendes 

dette ut til øvrige medlemmer som avmerker aktuelle lokaliteter 

med avrenning til Nitelva og Leira og eventuelle behov for 

undersøkelser. 

 

- ”Gratis miljøråd”. Det er søkt om midler fra Fylkesmannens 

landbruksavdeling for informasjonstiltak rettet mot landbruket.  

 

- Kartlegging av kreps i Nitelva. Guro spilte inn at det er ønskelig å 

få vite mer om kreps i nordre deler av Nitelva. Terje Wivestad 

informerte om tilskudsordning for prioriterte arter. Det var søkt 

om tilskudd til undersøkelser for edelkreps i Leira, Rømua og 

Nitelva. Interessant å få vite om utsetting av edelkreps i Leira var 

suksessfull. Svein og Guro tar hånd om dette prosjektet, og 

kontakter Øysten Toverud i utmarksavdelingen for å få vite mer. 

 

- Konsekvenser av nedtapping og andre vannreguleringer. Guro 

spilte dette inn. Det er en konsulent som gjør vurderinger for Oslo 

for vannkilder i Marka. Vil ikke bli aktuelt med 

minstevannsføring i enkelte av elvene før det blir annen 

drikkevannsforsyning i Oslo. Det ble diskutert kraftproduksjon 

ved Hakadals verk. Fylkesmannen har mulighet til å gjøre 

vurderinger der det foreligger konsesjoner. Der det ikke foreligger 

konsesjoner er det NVE som er aktuell myndighet. I første 

omgang: ta kontakt mot regulantene av både drikkevannskilder og 

vann til energiproduksjon og spør hvordan de håndterer 

reguleringen, om de har konsesjon og om de har noen form for 

overvåking, hva som er reguleringshøyden. Dette kan tas med i 

tiltaksanalysen. 

 

- Elvemuslingsregistreringer i Nitelva. Skulle vært gjennomført i 

fjor, men ble ikke gjort grunnet for høy vannføring. Det ønskes 

lav sommervannføring for å få dette til. I tillegg skal det 

gjennomføres registrering av flat dammusling og andemusling i 

Nitelva og Leira i Skedsmo. Tilsagn er gitt til Kjell Sandaas. 

Svein følger opp dette med Kjell Sandaas. 

 

- Fylkesmannen sjekker opp hva slags tiltak som er gjort på 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

elvemusling. Flytting av ynglinger osv. har blitt vurdert. Det kan 

ha vært forsuringsproblemer i øvre delen av Leira som har gjort at 

det ikke er elvemuslinger der. Fylkesmannen kommer tilbake til 

Svein med mer informasjon om dette. 

 

 

Skal vi gjøre noe med veisaltingen? 

Stor salttilførsel til innsjøer vil kunne føre til et lag med tyngre saltvann 

på bunn, manglende omrøring i innsjøen og oksygenfattige forhold langs 

bunn. Bruken av salt har økt kraftig de siste årene. Det er ikke påvist 

større konsekvenser av veisalting i elver. 

Statens vegvesen har et overvåkingsprogram som på sikt vil kunne gi oss 

gode svar på problemstillingen. Det finnes data for Nordbytjern og 

Svarttjern i tillegg til at det ligger mye informasjon på NORWAT 

(http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/N

ORWAT). Kontraktene skrives for 5-6 år av gangen med krav til 

entrepenørene om at enkelte veistrekninger skal ha barmarksstandard, 

uten at det stilles krav til hvordan man skal oppnå dette.  

I første omgang bør vi sjekke ut de tilgjengelige dataene samt vedtaket til 

fylkeskommunen. Innsjøer som ligger innenfor 100 meter fra en saltet vei 

bør kartlegges og det bør utformes en bedre problembeskrivelse innenfor 

vårt område. Deretter bør det sendes et brev til Statens Vegvesen hvor vi 

uttrykker vår bekymring rundt problemet og oppfordrer til at det 

fokuseres på dette i forbindelse med fremtidig konktraktsinngåelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Svein 

5 Vassdragsovervåking 

Rapport for overvåkingen 2011: 

En del kritikk til rapporten. Dette gjaldt særlig sammendraget som verken 

tok for seg hva rapporten viste eller hva som er gjort. Dette finnes heller 

ikke i konklusjonen. N4 i konklusjonskartet (s. 42) faller utenfor 

forklaringen i figurteksten. 

Ved fremtidige bestillinger må man være tydeligere på hva rapporten 

skal inneholde og hva man vil ha. 

Sigrid Louise fikk kommentarer fra Terje, og videreformidler disse til 

Bioforsk. 

 

Status for overvåkingen 2012: 

De biologiske parametrene, begroingsalger og bunndyr, er ikke gode 

parametre for leirelver. Det diskuteres om man bør overvåke på fisk i 

stedet for, men dette klassifiseringssystemet er ikke ferdig. Terje mener 

at dette kommer til høsten. 

Overvåkingen for 2012 er i gang. I 2012 overvåkes kun de kjemiske 

parametrene etter råd fra NIVA. Nes ønsker ikke å fortsette i ”vår” 

kontrakt, men vil betale allerede utført overvåking. 

Det eksisterer en terskelverdi for fosfor mhp. god økologisk status i 

leirelver. Man kan bruke disse terskelverdiene til å regne ut 

flomkorrigerte tall og deretter bruke disse for hver enkelt stasjon for å få 

utviklingen over tid. Dersom man lykkes med dette, kan man få en 

indikasjon på om den mennesketilførte fosformengden går opp eller ned. 

Har tall for overvåking helt tilbake til 70-tallet. 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

 

Arbeidet med nytt overvåkingsprogram: 

I løpet av høsten må det utarbeides nytt anbud for 2013. I anbudet bør vi 

ta med kjemi i to år med start i 2013. Deretter utarbeider vi et nytt anbud 

som også inkluderer biologi. Må få med i anbudet at vi også må komme i 

gang med flommålinger. Dette må være klart tidlig, slik at vi kan få målt 

data under flomperioden våren 2013. For å kunne si bedre hvordan 

tilstanden utvikler seg, og kunne gå mer målrettet inn på tiltakene trenger 

vi å innføre bruk av vannføringskorrigerte fosforberegninger og 

kildeberegning av fosforregnskapet. 

Ved utarbeidelsen av anbudet bør det tas med som krav at all data skal 

inn i vannmiljø via en standardisert rapportmal som gjør det enkelt å 

overføre dataene. 

 

Innlegg av data i vannmiljø: 

Fylkesmannen har midler øremerket innlegging av historiske data. Vi må 

be om å få historiske data tilsendt fra NIVA / Bioforsk i digital versjon 

for innlegging i vannmiljø. NVE har også oversikt over vannføringstall / 

flomtall. Usikkert hvordan det er med å søke på historikk i NVEs 

databaser (hvor lang tid tilbake man kan søke). Dersom det ikke ligger 

fritt tilgjengelig på nett, kan man henvende seg til NVE og be om å få det 

tilsendt. Svein tar kontakt med Simon Haraldsen for å undersøke om 

kursing i innlegging av data i vannmiljø. Svein holder Helge Bjørn 

oppdatert. 

 

 

Svein 

6 Nytt fra Fylkesmannen / fylkeskommunen 
Status karakteriseringen – oppdatering av Vann-nett 

Ferdig med runder med kvalitetssikring. Har vært noe rot blant annet 

med Fet. Lørenskog og Rælingen var sent ute. 

Nitelva var ikke beskrevet. 

Resultatene fra karakteriseringen ligger nå i vann-nett. 

Grunnvann-dokumentet ”Vesentlige spørsmål Gardermoen 

grunnvannsreservoar” er ferdig utarbeidet. Gardermoen er den største 

grunnvannsforekomsten man har i Norge. Denne går både inn i 

Vannområde Leira - Nitelva, men også inn i HUVO. Skillet går omtrent 

midt på rullebanen. Det foregår mye overvåking. Klif har gitt konsesjon 

til hvor mye de har lov til å slippe ut av forskjellige stoffer. Overvann 

ledes til et filtreringssystem før det ledes videre. Det er mange 

grytehullsjøer og kalksjøer i dette området.  

 

Oppdatering i vannforskriften  

Går i hovedsak på grenseverdien for kvikksølv. 

 

Møte i vannregionutvalget 14.06.12 

Denne invitasjonen er sendt ut til styringsgruppa og prosjektgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Orienteringer 

 

Arbeidet med dokumentet vesentlige spørsmål 

Et dokument ble laget for Nitelva. Hilde Birkeland var fornøyd, men 

ønsket et dokument for Leira også. Det endte med at Simon Haraldsen 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

måtte gjøre dette. Da det var gjort ble det også bestemt at Leira og 

Nitelva skulle være i samme dokument. Torhild Kongsness er også 

involvert i dette arbeidet. Svakheten til Nitelva-dokumentet er at det 

bygger på data i vann-nett fra 15.02.12 som på det tidspunktet ikke var 

oppdatert med de siste endringene. 

Vesentlig spørsmål-dokumentet bør legges ut på hjemmesidene når det er 

ferdigstilt.  

 

Arbeidet med Stilla / skjøtselsplan for Leirelvslettene 

Det er laget en overordnet skjøtselsplan for leirelvslettene. Denne er nå 

på en høringsrunde hos Naturvernforbundet osv. I Fet kommune står det 

at trær som henger over jordbruksjord kan hugges i samråd med 

kommunen hvis det hindrer matproduksjon. 
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8 Eventuelt 

 

 

9 Neste møte 

6. september 09:30-14:00 i Skedsmo Rådhus. 

 

Svein innkaller 

Svein R. Hetland (ref.) 


