
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Økologigruppa 

Referat fra møte 16.10.13 
 

Til stede:  Sigrid Louise Bjørnstad, Skedsmo (Leder) 

Svein Hetland, Prosjektleder for Vannområde Leira-Nitelva 

  Terje Wivestad, FMOA 

Anja Celine Winger, AFK 

Nina Værøy, Ullensaker 

Mari Ann Vinje, Rælingen 

Karl Alfred Bjølgerud, Fet  

Kari Westgaard Berg, Lørenskog 

Bjarte Hunnestad, Gjerdrum 

Helge Bjørn Pedersen, Nannestad 

 

Forfall:  Trude Øverlie, Gran 

Guro Haug, Nittedal 

Vebjørn Pollen, Sørum 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Terje Wold, Oslo 

 

 

 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 

Under eventuelt ønskes det å ta en kommunerunde og høre hva som er 

status i kommunene dersom det er tid til det i tillegg til et par ekstra 

saker. 

 

 

 

2 Referat fra forrige møte 10.01.13 og 16.09.13 

I referatet fra 10. januar ble det foreslått å gjennomføre et prosjekt som 

fulgte opp arbeidet med elvemusling. Dette er ikke blitt prioritert i 2013, 

men kan være aktuelt som et prosjekt for 2014. Hva vet vi nå, og hva bør 

vi gå videre med? Sigrid tar kontakt med Kjell Sandås for en eventuell 

oppfølging. 

 

I referatet fra 16. september står følgende setning i delen om kartlegging 

av ørret i midtre deler av Leira: ”Fant ørret i sidegren av Songa!” 

Det blir stilt spørsmål ved hva som menes med sidegren i Songa, og 

nøyaktig hvor denne ørreten er funnet. Man avventer å følge opp dette 

spørsmålet til de endelige rapportene kommer nærmere nyttår. 

 

 

 

 

Sigrid Louise 

 

3 Endelig gjennomgang av overvåkingsprogrammet  

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 

www.elveliv.no 

   

    
 

 

 

 

http://www.elveliv.no/


Sak Innhold Ansvar/Frist 

Under følger kommentarer som ble nevnt under møtet. Ytterligere 

vurderinger rundt kommentarene må tas internt i kommunene eller 

mellom kommunen og prosjektleder. 

 

Det ble stilt spørsmål om Igletjernsbekken som er nevnt på side 11 

faktisk ligger innenfor vannområdets grenser. Det har senere blitt 

oppklart at det skjedde en sammenblanding med et annet Igletjern, og at 

det Igletjern som er nevnt på side 11 faktisk ligger innenfor vannområdet. 

 

Basisovervåkingen blir stående i rapporten, men det er allikevel ikke gitt 

at det er slik det vil bli til slutt. 

 

Det kom opp et spørsmål vedrørende NVE og hydrologi, og 

konklusjonen var at Trond Taugbøl (Glommens og Laagens 

Brukseierforening) og evt. Henning L’ Abée Lund (NVE) måtte 

kontaktes for å oppklare dette.  

 

Nannestad hadde spørsmål til det ene punktet om problemkartlegging i 

Nannestad. Spørsmålet var om Songa / Vikka nå var ryddet opp i? Og om 

man burde undersøke en gammel kommunal fylling på Rotua i stedet? 

 

I Nitelva bør det også legges inn gamle fyllinger. 

 

Det må gjennomføres problemkartlegging der vi har udefinert tilstand per 

i dag. 

 

Tiltaket ”med minstevannsføring” kan ha en positiv effekt på vassdrag 

med høy konsentrasjon av næringssalter og miljøgifter ved at man får en 

fortynnende effekt. 

 

OSL har planer om å måle PFOS i forbindelse med overflatespenninger i 

små tjern / vassdrag. 

 

  

4 Presentasjon av rapport for vassdragsovervåking i 2012 

 

 

5 Eventuelt 

Kommunerunde: 

Lørenskog kommune har ferdigstilt sin overvåkingsrapport og oversendt 

denne til prosjektleder. Prosjektleder vil sørge for at denne blir gjort 

tilgjengelig på hjemmesiden. Lørenskog har i tillegg et pågående prosjekt 

for å flytte salamanderdammer. 

Fet kommune reviderer hovedplan avløp. Det gjennomføres en rekke 

miljøtiltak i forbindelse med utbyggingen av R22. 

Ullensaker kommune har stor fokus på opprydning i spredt avløp. 

 

Prosjektleder får tilbakemelding fra innlandsfiskenemda og gir beskjed til 

Åge Brabrand om asp og gjørs rapporten. Det er besluttet å gå videre 

med bruk av elfiskebåt til våren i tilknytning til asp og gjørs-prosjektet. 

Dette må spilles inn som prosjekt for 2014 i årsrapporten. 

 

 

 

Svein / 01.11.13 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Louise 

 

 

Svein / 01.11.13 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

Vi ser for oss at det blir aktuelt å gjennomføre biologisk overvåking i 

2014. Prosjektleder tar kontakt med Nina Værøy fra Ullensaker 

kommune for å se på detaljene rundt dette. 

 

Sigrid Louise og 

Nina 

6 Neste møte 

8. januar 09:30 – 14:00. Prosjektleder kaller inn. 

Sigrid Louise 

 

Svein R. Hetland (ref.) 

 


