
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Økologigruppa 

Referat fra møte 18.9.14 
 

Til stede:  Sigrid Louise Bjørnstad (leder) 

  Mari Ann Vinje, Rælingen (vara) 

  Bjørn Torp, Lørenskog (vara) 

Terje Wivestad, FMOA 

Nina Værøy, Ullensaker 

Anette Åkerstrøm, Ullensaker (vara) 

Karl A. Bjølgerud, Fet  

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Vebjørn Pollen, Sørum 

Hilde Birkeland, Skedsmo 

Eli Marie Fuglestein, prosjektleder (referent) 

 

Forfall:  Trygve Rognstad, Gran 

Guro Haug, Nittedal 

Terje Wold, Oslo 

Helge B. Pedersen, Nannestad 

 

Gjerdrum har meddelt at de ikke møter i denne gruppa, men innkalling og referat sendes til 

Monica Gudim, Gjerdrum 

Linda Grimsgaard (Rælingen) er i permisjon til august 2015, innkalling og referat sendes som 

kopi. 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
10/14 Velkommen v/Sigrid Louise og presentasjonsrunde 

Nye og gamle medlemmer av gruppen presenterte seg. Eli Marie Fuglestein er 
nyansatt prosjektleder (siden 25.8.14), og tar over etter Sigrid Louise som går av 
med pensjon ved årsskiftet. 
Anette Åkerstrøm er nyansatt spesialkonsulent - miljø i Ullensaker, og vara for 
Nina Værøy. 
Hilde Birkeland er nyansatt miljørådgiver i Skedsmo kommune og går inn som 
fast representant for Skedsmo i økologigruppa. 

 

11/14 Referat fra forrige møte 5.3.14 
Det ble forklart at grunnen til at det i referatet står oppgitt at Tone Aasberg har 
sagt opp sin stilling som prosjektleder, er at det er hun som innehadde stillingen. 
Svein R. Hetland vikarierte for Tone mens hun var i foreldrepermisjon og sa opp 
sin stilling pr. 01.11.13. 
 
Oppfølging av sak 3/14, vassdragsovervåkingen: 

• Rambølls årsrapport for 2013 ligger på hjemmesiden 
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• Det er inngått avtale med NIVA om overvåking av biologiske indikatorer. 
Nina Værøy bidrar som feltassistent. Det ble tatt prøver av vannplanter 
15.9.14, prøver av begroingsalger og bunndyr vil bli tatt i 
oktober/november. Rapporteres innen 01.03.15. 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

12/14 Rutiner for utsendelse av innkalling og referat – hvordan skal vi ha det? v/Eli 
Marie 
Det var enighet om følgende rutine: 

• Møteinnkalling sendes faste representanter av økologigruppa, men 
kommunene/Fylkesmannen står fritt til å delta på møtene med både fast 
representant og vara om det skulle være ønskelig. 

• Faste representanter, som ikke kan møte, følger normalt opp vara selv. 
Prosjektleder orienteres om hvem som kommer. 

• Prosjektleder skriver møtereferat, som sendes til gjennomlesning hos de 
som deltok på møtet 

• Merknader til referatet sendes referent innen to uker, og referatet rettes 
opp 

• Etter to uker regnes referatet som godkjent, og endelig referat 
publiseres på web + sendes samtlige faste representanter og 
vararepresentanter på e-post. 

 

13/14 Valg av ny leder for økologigruppa 
Sigrid Louise har vært leder av økologigruppa frem til nå. Hun går av med 
pensjon pr. 01.01.15, og Hilde Birkeland er nå Skedsmo kommunes faste 
representant i økologigruppa. Det må velges ny leder. Prosjektleder avklarer med 
Kari Westgaard Berg og Guro Haug i forkant av neste møte. 

Prosjektleder/
neste møte 

14/14 Kort presentasjon av forslag til regional plan for vannforvaltning i Vannregion 
Glomma og tilhørende tiltaksprogram v/Eli Marie 
Det ble gitt en kort introduksjon om høringsprosessen så langt og veien videre. 
Vannområdet gir ingen egen høringsuttalelse, men utarbeider et høringsnotat 
som kommunene kan benytte som et grunnlag for egne saksfremlegg. 
Høringsnotat behandles i styringsgruppa (24.9), etter behandling i vannområdets 
temagrupper (8.9 og 18.9) og prosjektgruppa (19.9). Sendes kommunene så 
snart som mulig. I tillegg oversendes Skedsmo kommunes saksframlegg til fri 
avbenyttelse i kommunene. 
 
Vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet skal: 

• være et sentralt verktøy for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk 

• bidra med prinsipper og prosesser som kan avveie og avklare målkonflikter 

• gi en overordnet  prioritering som kan danne grunnlag for mer detaljert 
planlegging for den enkelte tiltaksansvarlige 

• bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av 
kommune- og fylkesgrenser 

 
 
 
 
 
 
Prosjektleder 
 
Sigrid 
Louise/06.10. 

15/14 Innspill til høringsprosessen, fra temagruppe økologi 
Innholdet i høringsdokumentene ble diskutert med utgangspunkt i et foreløpig 
utkast til høringsnotat som ble delt ut på møtet (vedlegg 2), 
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammets målsettinger (se kulepunkt over) 
og innspill fra økologigruppas medlemmer. Under følger et utdrag av tema som 
ble diskutert: 

• mangel på økonomiske virkemidler samt manglende 
klassifiseringsstandarder bør løftes frem som et hovedproblem 

• behov for tilpassede prøvetakingsstandarder 

 



• med hensyn til prioritering av fremmede arter, er det viktig å få avklart om 
ørekyt fortsatt skal regnes som en fremmed art 

• det er mye utsetting av fisk i vannområdet, viktig å forebygge introduksjon 
av nye fremmede arter og ikke legge alt fokuset på fremmede arter som 
allerede er introdusert 

• med tanke på SMVF, etterlyser økologigruppa en oppfølging av 
drikkevannsuttak med tilhørende minstevannsføring 

• det ble diskutert om ratene for befolkningsvekst på side 25 
(vannforvaltningsplanen) kan være riktigei 

• det ble diskutert om miljøgiftproblematikken var tilfredsstillende behandlet i 
høringen, generelt savnes det en vurdering av hvilke miljøgifter 
vannområdene skal prioritere å arbeide videre med 

16/14 «Univann - Søknad om utvidet periode for uttak av vann fra Rotua-vassdraget 
til Sjunken vannverk - Nittedal og Nannestad Kommuner» 
Fylkeskommunen har bedt vannområdet om å gi innspill til saken. 
Tiltaket vil medføre at regulering og drikkevannsuttak fra Bjertnessjøen, samt 
regulering av Råsjøen og Store Elsjø forlenges fra 27.02.15 til 31.12.19. Dette vil 
påvirke Rotua. Alle vannforekomstene er påvirket av forsuring og fremmede 
arter (ørekyt). Tiltaket bør kunne tillates med krav om minstevannsføring i Rotua 
og fortsettelse fiskekultiveringstiltak i Bjertnessjøen. Sigrid Louise gir 
tilbakemelding til Fylkeskommunen (Anja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sigrid Louise 

17/14 Pågående prosjekter – hva er nytt? 

• El.båt-fisket og asp-prosjektet - begge gjennomført i vår/tidlig sommer. 
Rapport innen 01.10.14 

• Gratis miljøråd går sin gang. God oppslutning i Leira, liten i Nitelva. 
Avsluttende runde med grupperåd/individuelle råd i høst. 

• Effekt av feiing/vegvedlikehold. Vannområde Oslo har fått midler av 
Miljødirektoratet. Vi er invitert inn. Status uklar. 

• Biologisk overvåking. NIVA har oppdraget. Nina er med som feltassistent. 
Vannplanter er prøvetatt. Bunndyr og begroingsalger prøvetas i 
september/oktober. Avrapporteres innen 01.03.15. 

• Kjemisk overvåking går sin gang. God oppfølging fra Rambølls side. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eli Marie 
følger opp 
opsjon for 
2015 

18/14 Aktuelle prosjekter for 2015 
Det er en mulighet for å søke prosjektmidler fra fylkeskommunen innen 
17.10.14. Fylkeskommunen ønsker fokus på formidling til publikum, politikere og 
påvirkere, men også søknader som omhandler kunnskapsinnhenting vil bli 
vurdert. Vannområdet planlegger å søke om at fylkeskommunen delfinansierer 
de allerede igangsatte prosjektene «elbåt-fisket» og «overvåking av biologiske 
parametre». 
 
Det ble en løs diskusjon om aktuelle prosjekter for 2015. Diskusjonen vil bli fulgt 
opp på neste møte. Følgende idéer ble luftet: 

• Problemkartlegging miljøgifter 

• Oppfølging av NIVA-rapporten «Avrenning fra gamle gruveområder på 
Romeriksåsen» fra 2012. Undersøkelsene viste at tidligere gruvedrift har 
liten og til dels ubetydelige effekter på den fysisk-kjemiske vannkvaliteten i 
de aller fleste resipientene. Men to av lokalitetene ble betegnet som 
markert forurensede, og en lokalitet meget sterkt forurenset. Det kan være 
aktuelt å følge opp med nye vannprøver kombinert med biologiske prøver 
på de mest forurensede lokalitetene. Det kan også være aktuelt å ta prøver i 

 



de deler av Romeriksåsene som ikke ble kartlagt i første omgang (området 
helt vest mot Nittedal). 

• Tette kunnskapshull om kvikksølv 
o oppfølging av pågående fiskeundersøkelser i vannområde Øyeren, 

Leira og Nitelva er viktige gyteområder 
o nivåer av kvikksølv i fisk og sedimenter,  betydningen av henholdsvis 

skog og vei som kilde til kvikksølv 
o våtmarksrestaurering – ønske fra interesseorganisasjoner og andre 

om å fjerne vegetasjon, behov for felles retningslinjer i vannområdet 

19/14 Nytt fra kommunene og Fylkesmannen 
 
Fylkesmannen: 

• nasjonal høringskonferanse i Trondheim 28.-29. oktober 2014 

• «vannforskriften på et overordnet nivå» - seminar i regi av vannforeningen 
25.9.2014 

• Fylkesmannen har et overvåkingsprogram for å følge opp vannforekomster 
som ikke kalkes lenger, i år omfatter overvåkingsprogrammet 7 lokaliteter 
som ble kuttet ut i 2011 

• Miljødirektoratet har gått inn med 200 000 kroner i vannområde Øyeren sitt 
prosjekt «Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver”, hvilket 
innebærer at prosjektets totale kostnadsrammer økes til en halv million 

 
Kommunene: 

• Sørum kommune har igangsatt ravinekartlegging 

• Lørenskog kommune har ferdigstilt miljøkontrollrapporten 

• Lunner kommune har fått flere henvendelser pga «lite vann» i enkelte 
vannforekomster i sommer, dette skyldes trolig værforholdene og ikke 
ureglementerte vannuttak 

• Ullensaker kommune tar tak i prosedyrene for skjøtting av rensedam 
(Måsabekken), for å opprettholde rensefunksjonen. Målinger viser at den 
fungerer som den skal per i dag. 

• I Skedsmo kommune har Innlandsfiskenemnda tatt initiativ til skjøtsel av 
Rottabekken og Stilla 

 

20/14 Eventuelt 

• Det ble informert om at tiltaksanalysen har vært behandlet i styringsgruppa. 
Behov for oppdatering av noen tall. Oversendes kommunene for politisk 
behandlingsammen med forslag til saksframlegg. 

• Det er behov for å oppdatere hjemmesiden elveliv.no, med hensyn på hvem 
som sitter i de ulike gruppene. Alle bes se gjennom oversikten som legges 
ved møtereferatet, og gi tilbakemelding til Eli Marie dersom det oppdages 
feil 

 
 
 
 
 
Sigrid 
Louise/01.11. 
Alle/17.10.14 

 Neste møte: 12. november.  

 

 
 

i Informasjon innhentet i etterkant av møtet, fra Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes 

befolkningsframskrivning for årene 2011-2030: i Akershus og Oslo forventes det (mellomalternativet) en 

befolkningsvekst på henholdsvis 30 prosent og 33 prosent i perioden 2009 – 2030. Tilsvarende tall for 

lavalternativet og høyalternativet, er 6 - 42 prosent for Akershus og 27 - 46 prosent for Oslo. 

                                                           

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=31139&amid=3651691
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%28UKE%29/Dokumenter/Oslostatistikken/3.%20Statistikk%20by%20og%20befolkning/Bef.framskrivninger/2010/Befolkningsframskrivning%202011-2030.pdf
http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%28UKE%29/Dokumenter/Oslostatistikken/3.%20Statistikk%20by%20og%20befolkning/Bef.framskrivninger/2010/Befolkningsframskrivning%202011-2030.pdf

