
 

 

 

Referat fra møte i administrativ gruppe i Vannområde Leira-

Nitelva 07.12.2021 

Tid: Tirsdag 07.12.2021, 10:00 – 10:56 

Sted: Teams 

Til stede:   
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Erik Gilmore, Nannestad  
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen  
Rita Romsås Fjeldberg, Ullensaker 
Tor Kristian Bogstrand, Nittedal 
Birger Marøy, Lillestrøm kommune 
Estrella Fernandez, FK  
Line Gustavsen, Daglig leder i VO, referent 

 
Frafall:  

Toril Giske, Oslo 
Veronica Koster, Gjerdrum 
Lone Skjønhaug, Lørenskog 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
Ved behov:  

Trygve Rognstad, Gran 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 
 

Saksliste 

Sak nr. Innhold 

28/21 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt  

- Innkalling og dagsorden ble godkjent 
- Det var ingen saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

29/21 Aktiviteter i prosjektorganisasjonen siden forrige møte  

- Referatene fra de siste møtene i styringsgruppa og temagruppene økologi, kommunalteknikk og 
landbruk ble gjennomgått. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
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30/21 Informasjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Statsforvalteren var ikke til stede på møtet, så saken utgikk. 

31/21 
 

Informasjon fra Viken fylkeskommune 

- Oktober ble plandokumentene behandlet i utvalget 

- Høringsinnspillene ble sammenfattet i et Excel-ark.  

- Veien videre: Politisk behandling i fylkeskommunene i vannregionen. Viken FK 16. desember 

i fylkestinget. Så sendes til Miljødirektoratet innen 31. desember. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

32/21 Orienteringer 

 

32/21-1 Kartlegging av demninger/vandringshindre 

- Mathias har fullført arbeidet med å kartlegge demninger/vandringshindre, og har utarbeidet 

en rapport over funnene. Dette er et godt dokument for vannområdet for å kunne vurdere 

videre arbeid.  

- Det vil på nyåret bli møter mellom vannområdet og hver enkelt kommune for å gå igjennom 

rapporten og vurdere oppfølging. 

32/21-2 Båtseptik 
- Lillestrøm kommune har nå ferdigstilt sine kostnadsoverslag 
- Neste skritt er å ha et møte for å gå igjennom de ulike mulige lokalitetene og se på 

kostnadene knyttet til hver lokalitet. 

32/21-3 Prosjekter 2021  
- Kartlegging av edelkreps på Romeriksåsen 

o Det ble kun funnet edelkreps i Råsjøen, miljøDNA (e-DNA) ga heller ikke noe funn. 
Hvordan edelkrepsbestanden i Råsjøen bør følges opp tas opp med Wivestad hos 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

- Forvaltningsplan for edelkreps i Østmarka 
o Førsteutkast av forvaltningsplanen er klart. Det er en veldig god start, men 

vannområdet ønsker at den spisses mer når det gjelder tiltak. Det er også ønskelig 
med et kapittel om hvordan klimaendringene og styrtnedbør kan påvirke 
edelkrepsen. 

o Vi har fått utsettelse på rapportering, ny frist er 31. desember 2021. 
32/21-4 Overvåkingsprogrammet ut på anbud 

- Det kom inn to tilbud, og det er tatt en avgjørelse på hvem som får oppdraget.  
- Det skal snarlig sendes ut meddelelsesbrev og skrives kontrakt. 

32-21-5 Miljøvennlig erosjonssikring i vassdrag 
32/21-6 Utfylling av tiltakskort 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

33/21 Foreløpig regnskap 2021 

 Foreløpig regnskap for 2021 ble gjennomgått. 

Vedtak: Foreløpig regnskap for 2021 tas til orientering 

34/21 Arbeidsplan og aktiviteter i 2022 
 
Forslag til arbeidsplan og aktivitetsplan for 2022 og videre ble gjennomgått. 
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Vedtak:  

1. Arbeidsplan for 2022 godkjennes 

2. Aktivitetsplan for 2022 og videre godkjennes 

35/21 Tiltak i Vann-Nett 
 
Daglig leder orienterte om hva som fortsatt mangler å få inn i Vann-Nett, og om utfordringer med å 
få inn informasjon fra kommunene. Det er viktig at kommunene melder inn den informasjonen som 
etterspørres fra Vannområdet, da vannområdet legger inn tiltak i Vann-Nett på vegne av 
kommunene. 
 
Vedtak: Kommunene skal bistå med å få inn resterende informasjon inn i Vann-Nett 

36/21 Møteplan 2022 

- Februar/mars 
- Mai/juni 
- September 
- November/desember 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes. Forslag til møtedatoer i februar/mars sendes ut i etterkant av møtet. 

 Eventuelt 

 

 

 

 


