
 

 

 

 

 
Vannområde Leira – Nitelva, Prosjektgruppa 

Referat fra møte 06.09.17 
 

 

Til stede:  Ida Marie Gjersem, Regionskontor landbruk 

Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune 

Elisabeth Borge, Skedsmo kommune 

Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune  

Terje Martinsen, Lørenskog kommune  

Bjørn Rønholt, Nittedal kommune 

Linda Grimsgaard, Rælingen kommune 

Heidi Nyland, Sørum 

Bjarte Hunnestad, Gjerdrum 

Sarita Winsevik, mattilsynet 

Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent og ordstyrer) 

 

Forfall:  Trygve Rognstad, Gran kommune 

Liv Dervo, Nannestad kommune 

Monica Gudim, Gjerdrum kommune 

Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune  

Terje Wold, Oslo kommune 

Guro Haug, Nittedal kommune 

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen  

Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune (AFK) 

Kari Engmark, FMOA, Landbruksavdelingen 

Simon Haraldsen, FMOA, Miljøvernavdelingen  

 

 

 

  

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

22/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

23/17 Presentasjon av studietur til Tromsø 2017. 
 
Prosjektleder fortalte kort om den nasjonale vannområdesamlingen som 
ble avholdt i Tromsø 29. til 31. august 2017. 
 

 

24/17 Gjennomgang av referatet fra 3.05.2017 
 
 

 
 

 

Vannområde Leira - Nitelva 
Sekretariat Skedsmo kommune 
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http://www.elveliv.no/


Vedtak: Referatet godkjennes 

25/17 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 3.05.2017 
 
Det har blitt avholdt møter i de ulike faggruppene siden sist møte i 
prosjektorganisasjonen. 
Kommunalteknikk:  

- Skal følge opp overvannsveilederen som er utarbeidet av 
Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Målet er å ha en felles plan for 
overvann i vannområdet. 

- Skal arrangere et seminar/workshop for relevant driftspersonell i 
kommunene i februar/mars. 

Økologi: 
- Har begynt å planlegge 2018 

o Kartlegging av fiskevandringshindre fortsetter 
o Skal kartlegge vasspest, med hovedvekt på Leira. Søke 

midler fra FMOA. 
o Kartlegging av edelkreps, hovedvekt på Leira. Søke midler 

fra FMOA. 
o Få kartfestet villfyllinger 

Landbruk: 
- Gratis miljøråd i Lørenskog er i oppstartsfasen. Oppstartsmøte 

skal være 28. september. 
- Har begynt å planlegge 2018 

o Avholdes møte med informasjon til hesteeiere to ulike 
steder i vannområdet i månedsskiftet mars/april 

o Skal ha fokus på gjødselshåndtering 
o RMP skal rulleres. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til oritentering. 

 
 
 

26/17 Informasjon fra vannregionmyndighetene 
 
Ingen fra vannregionmyndighetene deltok på møtet. 

 

 
 
 

27/17 Orienteringer 
 
Kjemisk-fysisk overvåking 

- Nannestad vurderer å ta inn seks nye stasjoner inn i 
overvåkingsprogrammet. Dette kan føre til økte kostnader også 
for de andre kommunene da administrasjonskostnadene øker. 

Biologisk overvåking 
- Faun naturforvaltning fikk oppdraget med å undersøke 

vannplantene. Feltarbeid ble utført i august. 
- Cowi fikk oppdragene med å undersøke bunndyr og 

begroingsalger. Feltarbeidet ble gjennomført i starten av 
september. 

Nordbytjern 
- Det har blitt tatt prøver i Nordbytjern fra starten av juni og skal 

foregå til og med oktober. Foreløpige resultater tyder på at 
Nordbytjern er i god tilstand, men de siste prøvene vil være 
avgjørende. 

Fisk som kvalitetselement i klassifisering av økologisk tilstand på 
Romeriksåsene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Fortsatt ikke fått tilsagnsbrev fra Miljødirektoratet, men skal 
ifølge mailer få tildelt som omsøkt.1 

- Feltarbeidet er satt i gang i sommer. 
Elveliv.no 

- Arbeidet med å fornye elveliv.no er satt i gang. Målet er at sidene 
skal bli mer oversiktlige og attraktive for både folk i kommunene, 
men også for innbyggerne. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

28/17 Fordeling av Fylkesmannens midler til overvåking 
 
Det ble diskutert litt rundt de ulike alternativene, og det ble besluttet at 
det ikke gjøres noen endringer i hvordan kostnadene til overvåkingen 
fordeles på kommunene. 
 
Når det gjelder fordeling av tilskuddsmidler fra FMOA er alternativ 4 det 
som tar mest hensyn til landbruksareal. 
 
Til møtet i styringsgruppa legges det frem eksempler på hvordan det vil 
slå ut økonomisk for to kommuner hvis fordelingen av FMOAs 
tilskuddsmidler endres fra dagens fordelingsnøkkel til alternativ 4. 
 
Vedtak: Det gjøres ingen endringer i hvordan kostnadene til 
vannovervåking fordeles mellom kommunene. Prosjektgruppa anbefaler 
styringsgruppa å endre fordelingsnøkkelen for tilskuddsmidlene fra FMOA 
fra dagens modell til alternativ 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder/ 
12.09.17 

29/17 Endring av stillingstittel for prosjektleder i vannområdet 
 
Vannregionmyndighetene oppfordrer vannområder med stillingstittel 
prosjektleder å endre stillingstittel. Prosjektleder la frem ulike 
argumenter for at ny stillingstittel bør være daglig leder. 

 
Vedtak: Prosjektgruppa spiller inn til styringsgruppa at ny stillingstittel 
bør være daglig leder. 

 
 
 
 
 
 
Prosjektleder/ 
19.09.17 
 

30/17 Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjekt 
 
Vannområdet har blitt forespurt om å delta inn i et forskingsprosjekt. 
Prosjektgruppa kan ikke se at dette er et relevant prosjekt for 
vannområdet på dette tidspunktet.  
 
Vedtak: Vannområdet takker nei til å delta inn i forskningsprosjektet ved 
nåværende tidspunkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

31/17  Økonomi 
 
Prosjektleder orienterte for forventede utgifter til overvåking i 2017, 
kommunens felleskostnader til vannområdet i 2018 og budsjett for 
overvåking i 2018. 

 

                                                           
1 Etterskrift: Tilsagnsbrevet kom 22.09.2017 



Ved nåværende tidspunkt ser det ut til at den biologiske overvåkningen i 
sin helhet vil bli dekket av tilskuddsmidlene som er mottatt fra FMOA i 
2017.  
 
For alle kommunene med unntak av Rælingen ser det ut til at kostnadene 
til overvåking i 2017 vil bli lavere enn det som er budsjettert for i 2017.  
 
Ved nåværende tidspunkt er det vanskelig å si noe eksakt om 
overvåkingskostnadene i 2018 da det er usikkert om Nannestad vil ta inn 
6 nyes stasjoner eller ikke. Det er derfor ikke utarbeidet noe budsjett for 
overvåking i 2018 ved dette tidspunktet. 
 
FMOAs landbruksavdeling har vært behjelpelige med å skaffe oppdaterte 
tall på landbruksareal i vannområdet (fulldyrket mark), og de fleste 
kommunene har sendt inn oppdaterte befolkningstall. De fleste 
kommunene har hatt en nedgang i landbruksareal, men en økning i 
befolkning. De fleste kommunene vil derfor få en noe økte 
felleskostnader i 2018 sammenlignet med 2017. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  

32/17 Informasjonsskriv fra VO Leira-Nitelva 
 
Det var positiv stemning mot å utgi et informasjonsskriv et par ganger i 
året som viser hva kommunene/vannområdet har utført de siste 6. 
månedene. Hvis dette skal være praktisk gjennomførbart er prosjektleder 
avhengig av at kommunene spiller inn saker som kan stå i 
informasjonsskrivet.  
 
Informasjonsskrivet skal gå ut til kommunene, andre vannområder, 
vannregionmyndigheter, organisasjoner som Naturvernforbundet og 
jeger og fisk. Andre som ønsker kan også motta informasjonsskrivet. 
 
Det er ønske om et navn på informasjonsskrivet og at det ikke kun kalles 
nyhetsbrev/informasjonsskriv. Det kom et par forslag på navn: 

- Vannet vårt 
- Vassdragene 

Kommunene oppfordres å komme med innspill til navn. 
 
Det gjøres ett forsøk til jul 2017. Kommunene må komme med saker til 
informasjonsskrivet innen 15. november 2017. 
 
Vedtak: Det blir utgitt et informasjonsskriv før jul 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/01.11.17 
 
 
 
 
 
Alle/15.11.17 

33/17 Møteplan 
 
Møter i 2017: 
- Tirsdag 28. november 
 
Vedtak: Møteplanen godkjennes 

 
 
 
 
 

 Eventuelt 
- Ekstra midler til SMIL-tiltak i 2017 og 2018. RKL fått 1 million ekstra i 

2017 som skal fordeles til forurensningstiltak.  

 
 
 

 


