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Referat fra møte i temagruppe økologi den 24.8.16 
 
 
Til stede:  Guro Haug, Nittedal kommune 

Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune 
Hilde Birkeland, Skedsmo kommune 
Kari-Anne S. Gorset, Lunner kommune 
Linda A. Grimsgaard, Rælingen 
Ruben A. Pettersen, Fylkesmannen 
Anja Winger, Akershus fylkeskommune 
Line Gustavsen, prosjektleder 
 

 
Forfall:  Trygve Rognstad, Gran kommune 

Liv Dervo, Nannestad kommune 
Vebjørn Pollen, Sørum kommune 
Karl A. Bjølgerud, Fet kommune 
Toril Giske, Oslo kommune  
Kari Westgaard Berg, Lørenskog kommune 

 
 
Kopi og innkalling av referat sendes: 
Gjerdrum kommune v/Monica Gudim 
 
 
Sak Innhold Ansvar/Frist 
1/16 Velkommen og saker til eventuelt. Valg av ordstyrer. 

 
Det kom inn to saker til eventuelt. Anja Winger fra Akershus 
fylkeskommune ble valgt til ordstyrer. 

 

2/16 Presentasjon av ny prosjektleder og deltakerne i økologigruppa 
 
Line Gustavsen er ny prosjektleder i vannområdet. 

 

3/16 Ulike roller i vannforskriftarbeidet 
 
De ulike rollene i vannforskriftsarbeidet ble gjennomgått. 

- Fylkeskommunen er prosessansvarlig,  
- Fylkesmannen er fagansvarlig, men sektormyndighet 

innenfor landbruk og forurensning. Hvilken rolle har de i 
temagruppene? 

Fylkeskommunen utarbeider et notat om oppgaver og roller i 
vannforskriftsarbeidet i Akershus. Se mer i sak 5/16. 
 
 

 
 
 
 
Akershus fylkeskommune 
avklarer dette med 
fylkesmannen 

4/16 Rolleavklaring mellom prosjektgruppe og temagruppene  

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
 
Temagruppens rolle er blant annet å: 

- Gjennomføre handlingsplan/tiltaksanalysen 
o Vi må lage en plan for gjennomføring. 

Prosjektgruppa skal sikre fremdrift og god faglig oppfølging av 
prosjektet. 
 
Det var usikkerhet om hvilken rolle man har i prosjektgruppa når 
man også sitter i en temagruppe. Er man representant for sin 
kommune eller for sin temagruppe. Det er naturlig at man er 
representant for temagruppen, og legger frem saker for 
prosjektgruppa som temagruppen har kommet frem til. 
 
Det er ønskelig å ha personer i prosjektgruppa som har mulighet 
til å ta noen avgjørelser, seksjonsledere ol.  
 
Det hadde vært en fordel om kommunenes representant i 
prosjektgruppa hadde møter med de fra samme kommune som 
sitter i de ulike faggruppene. Prosjektleder tar dette opp i 
prosjektgruppemøtet 2.9.2016 
 
Vedtak: Prosjektleder sammenfatter alle spørsmål og 
kommentarer som kommer frem i de tre temagruppene på dette 
temaet, og legger dette frem for prosjektgruppa. De kommer så 
med en avklaring på rollefordelingen, som vil bli fremlagt på 
neste møte i økologigruppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line/2.9.2016 
 
 
 
 
Line/ legges frem på 
prosjektgruppemøte 
2.9.2016 
 
 
 
 
 

5/16 Prosjektorganisering 
 
Morsa er modellen for hvordan vannområdene er organisert. Det 
er bestemt at det skal være en nedenfra og opp struktur, noe 
som er uvanlig.  

- Styrken i arbeidet i Norge er at man får involvert de som 
er lengre ned i systemet. 

 
Det er mange feil i Vann-nett, og det er fylkesmannens oppgave å 
rette opp i disse. Fylkeskommunen presser på for at dette blir 
gjort. 
 
Meningen med vannområdearbeidet er å samle kreftene og 
effektivisere arbeidet. Det føles derimot ikke alltid ut som en 
effektivisering. Dette må det gjøres noe med og følgende forslag 
ble lagt frem: 

- Samordne mer mellom vannområdene. Prosjektlederne 
kan samkjøre gruppene litt mer. 

- Kommuner som har flere området trenger kanskje ikke å 
sitte i alle gruppene. 

 
PURA har et fast punkt på alle styringsgruppemøtene om at de 
må vedta at alle skal passe på at de som jobber med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line tar dette videre med 
prosjektlederne i VO Øyeren 
og VO HuVo. 
 
 
 
Line 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
vannarbeidet har nok tid. Vi må omformulere dette slik at alle i 
styringsgruppa må passe på å informere rådmennene om dette. 
Prosjektleder tar dette med til prosjektgruppa som må melde det 
videre oppover. 
 
Foreløpig notat om oppgaver og roller i vannforskriftsarbeidet i 
Akershus sendes ut sammen med referatet, og alle bes om å se 
igjennom i hvert fall den delen som er aktuell for dem, og komme 
med tilbakemeldinger. Fylkeskommunen vil ferdigstille notatet. 
 

 
 
 
 
 
 
Alle ser igjennom 
notatet/frist 9.9.2016 
 
Fylkeskommunen v/Anja 
Winger ferdigstiller notatet 

6/16 Sammensetning av temagruppa. Er gruppa for stor? 
 
Gruppa har en bra sammensetning og størrelse. Det har i 
perioder vært mindre ad hoc grupper som har fungert bra. 
Flere i økologigruppa jobber også med plansaker. 

 

7/16 Temagruppeleder 
 

a. Hva det innebærer 
Hovedoppgaven er å være sparringspartner for 
prosjektleder, og å lede møtene. Leder av gruppa deltar 
også i prosjektgruppa, og representerer der faggruppen. 
Anja Winger fra Akershus fylkeskommune undersøker 
med andre vannområder hva de legger i oppgaven som 
gruppeleder, og fører dette i tillegg til forventet tidsbruk 
inn i notatet om roller i vannområdearbeidet i Akershus. 

b. Valg hvert annet år?  
Leder velges for ett år nå i første omgang, så ser vi om ett 
år om det er en passe periode.  

c. Valg av leder 
Valg av leder ble utsatt til neste møte i økologigruppa. 
Hvis ingen melder seg frivillig, vil det bli satt opp en liste 
hvor ledervervet går på omgang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/neste møte 

8/16 Nye tiltak og plansaksbehandling 
 
Økologigruppa er et viktig forum for å diskutere hvordan man får 
inn vannforskriften i en planprosess.  
 
Det er mulig for temagruppa å lage noen tekster som man kan 
dele på og som kan legges inn i kommuneplanen, dette kan være 
tidsbesparende.  
 
Det ble ytret at det hadde vært fint om vannområdet kunne 
komme med uttalelser ved større saker, men det må 
vannområdet ha tillatelse til fra styringsgruppa, og det har ikke 
vært vanlig når man har en politisk styringsgruppe. Det som er 
mulig er at vannområdet kan skrive ett faglig innspill som 
diskuteres og godkjennes i økologigruppa, som kommunene kan 
benytte seg av i sine egne høringsuttalelser. Det går an å fremme 
en sak til prosjektgruppa om at det er ønskelig at VO skriver sine 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
egne høringsuttalelser, så kan prosjektgruppa ta dette videre til 
styringsgruppa. 
 
Det ble stilt et spørsmål om fylkeskommunen kunne komme med 
innsigelser til plansaker som bryter med vannforvaltningen, og 
det kan de. 

9/16 Veien fremover 
 

a. Konkretisering av tiltaksanalysen 
Tiltakene skal rapporteres på vannforekomst. Tiltakene 
må konkretiseres: 
- Når er de igangsatt 
- Når er de avsluttet 
Økologigruppa må standardisere tiltakene. Hva betyr det 
at de er startet og avsluttet? Fylkeskommunen vil komme 
tilbake til dette. 

b. Ny mal for innhenting av data til vann-nett 
- Fylkeskommunen har fått NIBIO til å jobbe med å 

lage en database for å gjøre rapporteringsprosessen 
enklere.  

- Databasen kan hente inn data fra andre databaser og 
man kan legge inn ting manuelt.  

- For å kunne rapportere i dette nye systemet, må 
vannområdet være delt inn i polygoner. Det er det 
bare noen vannområder som er så langt, VO Leira-
Nitelva er en av dem, og vi vil derfor være ett av VO 
som prøver ut det nye systemet i høst.  

- Det vil for det meste være fylkeskommunen og 
prosjektleder i VO som vil jobbe med dette nye 
systemet. Fylkeskommunen vil hente inn så mye 
bakgrunnsmateriale som mulig, og vil i denne 
forbindelse muligens trenge noe bistand fra 
kommunene. 

- Med dette nye rapporteringssystemet vil det bli 
mulig å hente ut ulike rapporter. Å hente ut data på 
vannforekomstnivå har lite nytteverdi for mange, 
derfor blir det bra å kunne hente ut data på for 
eksempel kommunenivå. Det vil også bli lettere å 
sammenligne områder. 

- Rapporten for 2016 skal skje via dette systemet, og 
fristen blir i januar/februar 2017. 

 
 

10/16 Orientering om anskaffelse av overvåkingstjenester v/Anette 
Åkerstrøm 
 
Anette har hatt ansvaret for ny anskaffelse av 
overvåkingstjenester sammen med overvåkingsgruppa. De har 
hatt 3 arbeidsmøter, og det er nå lagt ut på Doffin med frist 3. 
oktober. Det er i denne omgang kun lyst ut for overvåking av 
kjemisk-fysiske parametere, det vil bli en egen anskaffelse for 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
biologisk overvåking. Biologiske parametere skal undersøkes i 
2017 og i 2020. 
I rapporteringen som skal gjøres av firmaet som får oppgaven 
med å overvåke de kjemisk-fysiske parameterne skal de også ta 
med de biologiske resultatene. Det vil derfor bli en større rapport 
enkelte år, og en kortere rapport de årene det ikke er 
undersøkelse av biologiske parametere. 
Det vil også bli laget enkle faktaark som viser trender og 
hovedresultater. Disse faktaarkene vil ha mye figurer. De blir en 
lettfattelig kommunikasjon som blant annet kan distribueres til 
politikere. 

11/16 Rullering av gjeldende fiskekultiveringsplan 
 
Fylkeskommunen gir tillatelse til utsetting av fisk og følger opp 
kultiveringen. Før så man på fiskeutsettinger som et bra tiltak, 
men nå sees det på som et dårlig tiltak. Det har vist seg at utsatt 
frisk reproduserer dårlig, og de holder den opprinnelige 
populasjonen nede. Det er derimot et bra friluftstiltak.  
 
I vårt vannområde er det OFA (Oslomarkas fiskeadministrasjon) 
og Bjørkelangen som selger fisk til utsettinger. De vil fremover 
ikke få tillatelse til å selge fisk til folk uten konsesjon. 
 
Fylkeskommunen har utarbeidet en Excel-fil med data over 
fiskeutsettinger. Kommunenes oppgave er å gå inn å se på 
vannforekomstene i sin kommune og vurdere: 

- Er det flere som setter ut fisk i området? 
- Er det mange som fisker her? 
- Er vannforekomsten sårbar? 
- Er det fornuftig med gitt antall utsettinger i 

vannforekomsten? For eksempel så er det 32 ulike 
utsettingspunkter i Losbyvassdraget. Er dette 
fornuftig? 
 

Hvis man ønsker å få tilsendt en større datafil som viser mer 
detaljer basert på kommune kan man sende en mail til Anja 
Winger – anja.celine.winger@afk.no . Fristen til fylkeskommunen 
er utsatt, og vi vil ta opp saken igjen på neste møte. 
 
For mer informasjon se notatet som ble sendt ut samtidig med 
innkallingen til møtet i økologigruppa. 

Alle kommunene. 

12/16 Eventuelt 
 
Facebook- og Instagramkontoer 
Prosjektleder ønsker å opprette en Facebook-side og en 
Instagram-konto for vannområdet. Dette for å kunne 
kommunisere og informere bredere ut til befolkningen i 
kommunene. Noen andre VO og Vannregioner har sider i dag: VO 
Orkla https://www.facebook.com/VannomradeOrkla/?fref=ts , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anja.celine.winger@afk.no
https://www.facebook.com/VannomradeOrkla/?fref=ts
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Vannregion Vest-Viken: 
https://www.facebook.com/vannregionvestviken/?fref=ts . 
 
Økologigruppa var positive til dette.  
Prosjektleder tar dette opp med de andre temagruppene og så i 
prosjektgruppa, før endelig avgjørelse blir tatt. 
 
Lørenskog vannforening  
Hilde Birkeland (Skedsmo kommune) nevnte at det i Lørenskog 
skal opprettes et elveforum – Lørenskog elveforum og 
Langvannet. Skedsmo kommune har ikke planer om noe 
tilsvarende nå. Dette forumet kan bli en nyttig referansegruppe. 
Kan kobles opp mot overvann. 
 

 
 
 
 
Line 

 Neste møte 
 
Prosjektleder sender ut forslag til datoer for nytt møte samtidig 
med referatet. Alle spiller så tilbake hvilke datoer som passer. 

 

 

https://www.facebook.com/vannregionvestviken/?fref=ts

