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Vannområde Leira-Nitelva, Prosjektgruppa  

Referat fra møte 03.12.19 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Karterud 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen  

Ann-Kathrine Kristensen, Fet  

Heidi Nyland, Sørum  

Hans Petter Langbakk, Gjerdrum/Ullensaker  

Kjersti Dybendal, Ullensaker  

Pernille Kvernland, Ullensaker 

Terje Wold, Oslo  

Terje Martinsen, Lørenskog  

 Gry Solstad, Nannestad kommune  

 Estrella Fernandez, AFK  

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 

Frafall:  

Tor Kristian Bogstrand, Nittedal kommune 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Gjerdrum kommune 

Birger Marøy, Skedsmo kommune 

 

 

Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 

Ola Rosing Eide, Statens vegvesen. 

Kari Rime Engmark, FMOA 

Sarita Winsevik, Mattilsynet  

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
22/19 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

23/19 Godkjenning av referatet fra 03.06.2019 
 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

  



2 

 

24/19 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte 03.06.2019 
 
- Temagruppe økologi 
- Temagruppe kommunalteknikk 
- Temagruppe landbruk 
- Styringsgruppa 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25/19 Informasjon fra Akershus fylkeskommune 
 
Overgangen til Viken fylkeskommune er i gang. 
Det ble også informert om prosessen med å oppdatere 
forvaltningsplan og tiltaksprogram. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 

26/19 Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 
Fylkesmannen var ikke tilstede på møtet. 

 
 

 
 
 
 
 

27/19 Orienteringer 
 
- Kartlegging av edelkreps 

o Utmarksavdelingen fulgte opp tidligere undersøkelser i 
Leiravassdraget og kartla edelkreps i Østmarka. 

o I Leiravassdraget foreslo de biotopforbedrende tiltak i 
Kverndalsbekken. Det ble ikke gjennomført eDNA prøver 
(vannprøver for å se etter DNA fra edelkreps) som 
planlagt da Veterinærinstituttet ikke hadde kapasistet til 
å gjennomføre prøvetagning. Det ble heller ikke 
gjennomført ny prøvekrepsing da Utmarksavdelingen ikke 
hadde kapasitet til dette. 

o I Østmarka ble det kartlagt en god del vann, og det ble 
funnet edelkreps enkelte steder, mens det ble null fangst 
andre steder hvor det tidligere har vært observert 
edelkrpes. 

- Kartlegging av vasspest i Lunner 
o NIVA kartla vasspest i flere innsjøer i Lunner i 2019. Flere 

av innsjøene skal oppnå miljømålet innen 2021, men er 
satt nedi moderat tilstand grunnet den fremmede arten 
vasspest. 

o Kartleggingen fant vasspest på flere lokaliteter enn 
tidligere kjent, men det var kun i Svea at bestanden av 
vasspest ble satt til å være en massebestand. Det er 
derfor kun Svea som må settes ned i moderat tilstand på 
grunn av vasspest. 

- Tilstandsvurdering av kroksjøer 
o Rapporten skal snart foreligge. Det har blitt undersøkt 

amfibier (eDNA), krepsdyr og vannplanter i de tre 
kroksjøene Tomtestilla, Brauterstilla og Stilla. 

- Biotopforbedrende tiltak Nitelva 
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o Prosjektet har foregått som forventet og rapport skal 
foreligge nå i desember. 

o Det har vært kartlegging av edelkreps, ørret og 
elvemusling. 

- Kraftverk i Nitelva 
o Det ser ut til at prosjektet går som forventet og rapport 

vil foreligge i løpet av desember. 
o Det er undersøkt edelkreps, vannplanter, elvemusling og 

ørret, og vannstand har blitt vurdert og modellert med 
tanke på hva som fraføres vassdraget og hvordan 
kraftverkene påvirker Nitelva 

- Overgang til Lillestrøm kommune 
o Overføringen til Lillestrøm kommune er i full gang. Daglig 

leder har nå kontorplass på rådhuset og pc systemer har 
begynt å komme over på Lillestrøm plattform 

o Daglig leder har fått ansvarsområde «Vannområdene 
Leira-Nitelva og Øyeren» i Lillestrøm kommune, dette er 
feil og må rettes opp. 

- Raset i Nittedal – påvirkning på Nitelva 
o Raset i Nittedal førte til at det gikk urenset kloakk rett ut i 

Nitelva i ca. 6 uker. Dette var svært uheldig.  
o Store leiremasser ligger ute i elveløpet, og elveløpet blitt 

mye smalere etter raset. 
o Det vil fremover jobbes med å stabilisere rasområdet. 
o Viktig at elveløpet blir satt tilbake til normal bredde så 

fort det er trygt i området. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

28/19 Aktiviteter 2020 
 

Daglig leder informerte om hvilke aktiviteter temagruppene ønsker å 
prioritere i 2020. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 

29/19 Foreløpig regnskap 2019 og forslag til budsjett 2020 
 
Foreløpig regnskap for 2019 og forslag til budsjett 2020 ble 
gjennomgått. 
 

Vedtak: Foreløpig regnskap 2019 og forslag til grovt budsjett 
2020 tas til orientering 

 

30/19 Oppdatering av vannforvaltningsprogram og tiltaksprogram 
 
Daglig leder orienterte om arbeidet som nå gjøres med å oppdatere 
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. I denne omgangen er det 
oppdateringer i databasen Vann-Nett som er hovedprioriteten. 
Følgende vurderes: 
- Påvirkninger: 

o Er de påvirkningene som ligger inne per i dag riktige og 
har de rett påvirkningsgrad? 
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o Er det andre påvirninger i området som ikke er 
registrerte? 

- Tiltak: 
o Hvilke tiltak skal videreføres til neste planperiode 2022-

2027? 
o Hvilke nye tiltak skal legges inn for planperioden 2022-

2027? 
Vannregionmyndigheten har arrangert møter mellom vannområdene 
og statens vegvesen og NVE hvor aktuelle påvirkninger/tiltak har blitt 
diskutert. Det har også vært arrangert kurs i hvordan kostnader for 
tiltak skal beregnes. Kostnader skal inn i Vann-Nett i større grad nå 
enn tidligere. 
 
Fylkesmannen har ansvar for å legge inn og oppdtater påvirkninger. 
Daglig leder i vannområdet legger inn tiltak på vegne av kommunene. 
 
Fristen for å oppdatere Vann-Nett er satt til 31. januar 2020. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

31/19 Møteplan 2019 
 
- Februar 
- Juni 
- September 
- November 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 
 
 
 
 
 
 

 Eventuelt 

-  
 
 
 

 


