
 

 

 

Referat fra møte i administrativ gruppe i Vannområde Leira-

Nitelva 11.02.2021 

Tid: Torsdag 11.02.2021, 12:00 – 13:00.  

Sted: Teams 

Til stede:   
Marie Homann, Ullensaker  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Terje Wold, Oslo  
Erik Gilmore, Nannestad  
Abdel Fattah Burkan, Nittedal 
Birger Marøy, Lillestrøm kommune 
Mina Lisa Schou, Ullensaker/Gjerdrum (leder temagruppe landbruk) 
Inger Margrete Solberg, Lørenskog 
Estrella Fernandez, FK  
Kari Rime Engmark, FMOV 
Line Gustavsen, daglig leder  
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent) 

 
Frafall:  

Veronica Koster, Gjerdrum 
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen  
 

Ved behov:  
Trygve Rognstad, Gran 
Sven Sandodden, Statens vegvesen 

 

Saksliste 

Sak nr. Innhold 

1/21 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt  

- Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

2/21 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte  

Det ble gått igjennom møtene fra: 
- Temagruppe økologi 
- Temagruppe kommunalteknikk 
- Temagruppe landbruk 
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

3/21 
 

Informasjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 

- Det søkes om mer penger innen de regionale miljøtilskuddene enn hva som er 

tilgjengelig. Satsene må derfor reduseres, da det ikke vil bli bevilget mer penger til 

denne potten. 136 millioner kroner ble utbetalt for 2020.  

- Forslag til geografisk avgrensing for hvor de nye miljøkravene skal gjelde skal 

gjennomgås av vannområdene sammen med Statsforvalteren.  

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

4/21 Informasjon fra Viken Fylkeskommune 

- Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram har blitt lagt ut på høring med 

frist for innspill 31. mai 2021. 

- Det planlegges webinarer i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommuner. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

5/21 Orienteringer 

5/21-1 Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva  

– ferdigstilt rapport 

- Fisken undersøkt i Nedre Nitelva viste konsentrasjoner av PFOS og kvikksølv som 

kategoriserer vannet til «ikke god» kjemisk tilstand. 

- Det har i høst blitt satt nye grenseverdier for PFAS, som nå er strengere enn de 

var før. 

- Det opprettes dialog mellom vannområdet, Lillestrøm og Rælingen kommuner 

for videre arbeid med saken. Mattilsynet involveres. 

 

5/21-2 Analyser av overvann fra kunstgressbaner 

– ferdigstilt rapport  

- Gummigranulat har stort utlekkingspotensiale da overvannet viste høye verdier 

av sink.  

- Fortynningseffekten er stor og viser ingen direkte påvirkning på de målte 

resipientene.  

- Gummigranulat på avveie er fremdeles et problem, angivelig i større grad for 

jordlevende organismer. 

 

5/21-3 Tilstandsvurdering av kroksjøer i Nannestad  

- ferdigstilt rapport  

- To faktorer bidrar til hydrologiske endringer i kroksjøene og ytterligere 

gjengroing: Senkning av Leira på 80-tallet og bygging av E16 på starten av 2000-

tallet. 

- Kroksjøen i vest hadde høye verdier av nitrogen og fosfor, mens kroksjøen i øst 

(nærmest E16) hadde høye verdier av salter. 

- Gjenværende vannspeil var preget av store trær som skygget for lyset, som 

samtidig gir stor organisk belastning ut i vannet. 

 

5/21-4 Biologiske undersøkelser. Begroingsalger og bunndyr. Rapportutkast. 
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- Av de undersøkte stasjonene var 

o 4 i svært god tilstand 

o 13 i god tilstand 

o 15 i moderat tilstand 

o 4 i dårlig tilstand 

 

5/21-5 Godkjenning av mandat 
- Mandatet er godkjent hos de fleste kommuner, utenom Lørenskog og Gjerdrum. 
- Oslo kommune har ikke politisk behandling av dokumentet. 

 
5/21-6 Innsendte søknader  

o Vandringshinder i Store Vikka 
o Edelkreps, kartlegging Romeriksåsen 
o Edelkreps, tiltak Gjerdrumsgjermenningen 
o Edelkreps, forvaltningsplan for Østmarka  
o Kjemisk klassifisering av vannforekomsten Nedre Nitelva 

- Kun edelkreps-prosjekter er søkt om hos Statsforvalteren. De to andre er søkt hos 
miljødirektoratet. 

- For Store Vikka og Gjerdrumsgjermenningen er søker henholdsvis Bjerke 
allmenninger og Romeriksåsenes fiskeadministrasjon. For resten står Vannområdet 
som søker. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

6/21 Årsmelding 2020 

Progresjonen med årsmeldingen for fjoråret ble gått igjennom.  

Vedtak: Arbeidet med årsmeldingen tas til orientering 

7/21 Regnskap 2020 og vedtatt budsjett 2021 
  
Foreløpig regnskap for 2020 ble gått igjennom. Budsjett for 2021 er vedtatt.  
 
Vedtak: Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 tas til orientering 

8/21 Båtseptik 

Forslaget til vedtak om videre arbeid med tømmestasjoner for båtseptik og bobiler ble 

gått igjennom. Vedtaket tas med videre til neste møte i styringsgruppa.  

Vedtak: Administrativ gruppe godkjenner forslag til vedtak 

9/21 Møteplan 2021 

 

Neste møte blir i juni. 
 
Vedtak: Møtedato bestemmes i etterkant av møtet 

 Eventuelt 

 


