
 

 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 26.09.12 
 

Til stede:  Svein Hetland, prosjektleder 

  Anders Østensen, Gjerdrum 

  Are Tomasgard, Sørum 

  Boye Bjerkholt, Skedsmo 

  Halvor Bratlie, Lunner 

  Hilde Thorkildsen, Nittedal 

  Trygve Abry, Oslo 

  John Harry Skoglund, Fet 

  Hanne Eriksen, Akershus Bondelag 

  Ragnar Kristoffersen, Lørenskog 

 

 

Forfall:  Anne Marie Vikla, FMOA 

  Anne-Ragni K. Amundsen, Nannestad 

  Harald Espelund, Ullensaker 

  Per Kristiansen, Oslo 

  Jon Schøning Lie, Akershus Fylkeskommune 

  Knut Magnar Lehre, Gran 

  Odd Einar Hjortnæs, Akershus Bondelag 

  Øyvind Sand, Rælingen 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Velkommen og godkjenning av saksliste 

En kort introduksjonsrunde for deltakerne på møtet. 

Innkalling og sakliste godkjent. 

 

 

2 Referat fra forrige møte 19.03.12 

Ingen kommentar til referat fra forrige møte. 

 

 

 Økologigruppereferat fra 06.09.12 

Prosjektleder orienterte kort om sakene som ble gjennomgått under dette 

møtet. 

Det var ingen kommentarer til dette referatet. 

 

 Landbruksgruppereferat 12.09.12 

Prosjektleder orienterte kort om sakene som ble gjennomgått under dette 

møtet med hovedvekt på behandlingen av nytt forslag til RMP. 

Det var ingen kommentarer til dette referatet. 

 

 Muntlig prosjektgruppereferat 19.09.12 

Prosjektleder orienterte kort om sakene som ble gjennomgått under dette 

møtet. 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

Det var ingen kommentarer til dette referatet. 

 Muntlig kommunalteknikkgruppereferat 25.09.12 

Prosjektleder orienterte kort om sakene som ble gjennomgått under dette 

møtet. 

Det var ingen kommentarer til dette referatet. 

 

 Orientering fra prosjektlederforum 22.08.12 

Prosjektleder orienterte om prosjektlederforumet og hvilke temaer som 

ble gjennomgått under forumet. Det var ingen kommentarer til dette. 

 

 Regionalt miljøprogram på høring, frist 28.09.12 

Prosjektleder presenterte forslag til høringsuttalelse fra Vannområde 

Leira – Nitelva. Forslaget inkludert forslag til vedtak ble vedtatt i sin 

helhet med ett tillegg til punkt 3 under ”Forslag til vedtak”. Det nye 

punkt 3 som ble vedtatt, lyder som følger: ”Vannområde Leira – Nitelva 

vil sterkt understreke behovet for hensiktsmessige virkemidler, juridiske, 

økonomiske og andre, som sikrer gjennomføringen av nødvendige tiltak i 

tide. Det synes absolutt nødvendig at de økonomiske rammene til RMP 

(og SMIL) må økes, herunder også kompensasjonsordninger for 

landbruket” 

Prosjektleder sender ved den endelige høringsuttalelsen med referatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein / 08.10.12 

 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål på høring, frist 31.12.12 

Prosjektleder presenterer et høringsnotat som vil danne grunnlaget for 

høringsuttalelsene som hver enkelt kommune oppfordres til å utforme og 

behandle politisk. Høringsnotatet legges ved referatet. 

 

 

 

Svein / 08.10.12 

4 Nytt fra fylkeskommunen / Fylkesmannen 

Ingen representanter fra fylkeskommunen / fylkesmannen var til stede og 

dette punktet går derfor ut. For fremtiden bes prosjektleder forsøke å 

sikre at en representant fra fylkeskommunen og fylkesmannen er tilstede. 

 

 

 

 

5 Orienteringer 

A. Hjemmesiden 

Det har skjedd en del endringer med hjemmesiden, og ytterligere 

endringer vil gjennomføres. Målet er å få en hjemmeside som er 

100 % oppdatert til en hver tid. Prosjektleder har vært i samtale 

med Øystein Thune om oppgradering av programvaren og 

layouten for hjemmesiden. Dette er planlagt gjennomført i løpet 

av høsten. Samtlige referater ligger nå på hjemmesiden. 

B. Tiltaksanalyse 

Arbeidet med rullering av tiltaksanalysen for Leira, samt 

utarbeidelsen av tiltaksanalysen for Nitelva vil starte opp høsten 

2012 og foregå frem til 31.12.2013. Det er dannet en egen 

arbeidsgruppe som har ansvaret for denne rulleringen. Første 

møte i denne gruppen vil gjennomføres 24.10.2012. 

Fylkesmannen vil ha oppstartsseminar for arbeidet med 

tiltaksanalysen for alle vannområdene 23.11.2012. Mer konkret 

informasjon om dette kommer senere. 

C. Forespørsel fra Akershus Bondelag om møtegodtgjørelse for 

deres representanter i vannområdet. 

Det ble ikke gjort noe vedtak om dette under møtet. Og det ble 

bestemt at det skal tas opp til videre behandling og at man skulle 

avvente og se hva som ble bestemt i vannområde Øyeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen / 

10.11.12 



Sak Innhold Ansvar/Frist 

Prosjektleder har i ettertid vært i samtale med Stig Hvoslef ved 

Akershus Fylkeskommune som anser det som så viktig at 

bondelaget er inkludert i arbeidet i vannområdet at de er villige til 

å støtte vannområde med midler til møtegodtgjørelse for 

bondelagsrepresentantene (for å kompensere for tapt 

arbeidsinntekt). Prosjektleder har sendt formell søknad om disse 

midlene til Akershus Fylkeskommune. 

10 Eventuelt 

Prosjektleder ønsker avklaring av ansettelsesperiode. Prosjektleder følger 

opp dette sammen med leder av styringsgruppen. 

 

Svein og Are / 

15.11.12 

13 Fremtidige møter 

26. november, 11:30 – 15:00. Møterom Sørum i 1. etg. 

Starter med lunsj klokken 11:30 og møtestart 12:00 

 

28. februar 2013, 11:30 – 15:00. Møterom Berger i 3. etg. 

Starter med lunsj klokken 11:30 og møtestart klokken 12:00 

 

14. mai. 10:00 – 15:00. Møterom Berger i 3. etg. 

Starter 10:00 – 11:00 med gåtur langs Sagelva m/ pressen. Deretter lunsj 

fra 11:30 og møtestart fra 12:00 

 

Svein innkaller 

Svein R. Hetland (ref.) 


