
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Økologigruppa 

Referat fra møte 10.01.13 
 

Til stede:  Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (Leder) 

Svein Hetland, Prosjektleder for Vannområde Leira-Nitelva 

  Terje Wivestad, FMOA 

Marie Strand, Ullensaker 

Vebjørn Pollen, Sørum 

Karl Alfred Bjølgerud, Fet  

Terje Wold, Oslo 

Tom G. Bengtson 

 

Forfall:  Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Trude Øverlie, Gran 

Kari Westgaard Berg, Lørenskog 

Guro Haug, Nittedal 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 

2 saker til eventuelt. 

 

 

 

 

2 Referat fra forrige møte 06.09.12 

Det var ingen kommentarer til referatet. 

 

 

 

3 Handlingsprogram og årsrapportering 2013 

Prosjektleder presenterte en oversikt over de prosjektene som var blitt 

gjennomført i 2012 samt innledet en diskusjon om hvilke prosjekter vi 

skulle fokusere på i 2013. 

Tiltaksanalysen ville få en sentral rolle i 2013 og en del aktiviteter og 

prosjekter vil bli knyttet opp til gjennomføringen av denne. 

I tillegg ble det foreslått å gjennomføre prosjekt på Asp og Gjørs i 

samarbeid med Åge Brabrand, samt følge opp rapportene om 

krepseundersøkelser i Leira og Nitelva. Prosjektleder vil høre med Pål 

Sindre Svae om han kan gå videre med Leira mhp. utsetting eller 

kartlegging. 

Det blir også foreslått å følge opp arbeidet med elvemusling og det blir 

blant annet foreslått å gjennomføre et prosjekt på flytting av elvemusling 

til ørretrike områder. Dette kunne for eksempel skje i samarbeid med 

Universitetet i Bergen som har oppdrett av elvemuslinglarver. 

Ellers er det klart at vi blir nødt til å videreføre prosjektet på ørret i 

midtre deler av Leira ettersom vanskelige forhold gjorde at vi ikke fikk 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

gode nok data i 2012. 

4 Oppgavefordeling mellom kommunalteknikk og økologi 

En del av ansvarsområdene til kommunalteknikkgruppen og 

økologigruppen overlapper. Det blir diskutert hvordan de forskjellige 

gruppene skal forholde seg til dette, og det blir konkludert med at det 

mest hensiktsmessige er at kommunalteknikkgruppen fokuserer på 

utslippssiden og økologigruppen fokuserer på virkningene. 

 

5 Økologigruppens rolle i arbeidet med tiltaksanalysen 

Det blir diskutert hvordan økologigruppen vil jobbe med tiltaksanalysen i 

året som kommer. Vi må finne ut hvilke områder det er aktuelt for 

økologigruppen å mene noe om. I tillegg vil økologigruppen få en viktig 

rolle i forbindelse med utarbeidelse av nytt overvåkingsprogram. 

 

 

 

6 Informasjon om fellesmøte 31. januar for arbeidet med 

tiltaksanalysen 

Prosjektleder presenterte informasjon om fellesmøtet som var planlagt 

31. januar hvor alle faggruppene var invitert til å komme sammen for å 

starte arbeidet med tiltaksanalysen. Det ble diskutert hvordan dette møtet 

kunne gjennomføres på en best mulig måte. 

 

 

 

7 Rapporter 

Følgende rapporter ble presentert og følger vedlagt referatet: 

- Prøvekrepsing i Leira og Nitelva 

- Store ferskvannsmuslinger i Nitelva og Leira 

- Kvikksølv i abbor og gjedde fra vannområdene Leira – Nitelva og 

Hurdalsvassdraget / Vorma (Miljøgifter i fisk) 

- Kartlegging av fisk i midtre deler av Leira 

 

 

8  Eventuelt 

- Den 1. januar kom det en ny fiskeforskrift for Øyeren og 

tilløpselver opp til nærmeste vandringshinder. 

 

 

 

9 Neste møte 

Prosjektleder kaller inn til nytt møte når det er aktuelt. 

 

Svein innkaller 

Svein R. Hetland (ref.) 


