
 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Referat fra møte 27.01.20 
 

Til stede:  Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune (til sak 4/20)  

  Thor Grosås, Lillestrøm kommune 

  Inge Solli, Nittedal kommune  

Anders Østensen, Gjerdrum kommune (leder av styringsgruppa) 

Halvor Bratlie, Lunner kommune 

  Dag Lindheim, Gran kommune 

  Ståle Grøtte, Rælingen kommune 

Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune  

Lone Kjølsrud, Viken fylkeskommune 

Eli Berven, Bondelaget (observatør)  

Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent) 

 

    

Forfall:    

Hans Thue, Nannestad kommune  

Frode Hult, Oslo kommune  

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Viken  

Lars Halvor Stokstad Oserud, Ullensaker kommune 
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Saksliste 

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

01/20 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

02/20 Godkjenning av referat fra møtet 9. desember 2019 
 
Vedtak: Referatet godkjennes 

 

03/20 Konstituering av styringsgruppa 
 
Valg av leder og nestleder for kommunestyreperioden 2019-2023: 
 
Vedtak: Anders Østensen, Gjerdrum kommune velges som ny leder av 
styringsgruppa, og Thor Grosås, Lillestrøm kommune velges som nestleder. 

 

04/20 Introduksjon til vannforvaltningsarbeidet og vannområde Leira-Nitelva 
 
Daglig leder holdt en orientering om vannforvaltningsarbeidet og om arbeidet i 
vannområde Leira-Nitelva. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

05/20 Orienteringer og status for arbeidet i Vannområde Leira-Nitelva 
 

Daglig leder orienterte om følgende saker: 
 
05/20-1 Problemkartlegging kraftverk 

- NIVA har levert rapporten fra problemkartlegging av kraftverk i Nitelva. 
De konkluderer med at det er stor sannsynlighet for at driften av 
kraftverkene, og da spesielt det øverste kraftverket, har hatt en negativ 
effekt på både edelkreps, elvemusling og fisk i Nitelva. 

- De konkluderer også med at mengden vann som overføres til Oslos 
drikkevannsforsyning har en negativ effekt på Nitelva 

- NIVA anbefaler endret manøvrering av kraftverkene og at det 
gjennomføres oppfølgende undersøkelser av fisk, edelkreps og 
elvemusling for å få større kunnskap om disse artene i det aktuelle 
området. 

06/20-2 Søknader om tilskuddsmidler 2020 
- Tilstandsvurdering av to kroksjøer i Nannestad 

o I desember søkte vannområdet på restmidler hos 
Fylkesmannen for å tilstandsvurdere to kroksjøer i Nannestad. 
Vannområdet var heldige om ble innvilget full søknadssum på 
40 000 kr. 

- Kjemisk klassifisering av Nedre Nitelva 
o Flere undersøkelser har vist at det er høye nivåer av miljøgifter 

i sedimenter på enkelte lokaliteter i nedre Nitelva. Det er 
derfor viktig å få en vurdering av hvordan den totale 
situasjonen er i denne vannforekomsten, både når det gjelder i 
vannmasser og i sedimenter. Søknad om midler har blitt sendt 
til Miljødirektoratet. 

- Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva 
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o Både vannområdet og gamle Skedsmo kommune har fått flere 
henvendelser om det er trygt å spise fisken i Nitelva. Med 
dette og prøveresultatene fra blant annet 
miljøgiftkartleggingen som ble gjennomført i 2019 ønsker 
vannområdet nå å undersøke miljøgifter i fisk i 
vannforekomsten nedre Nitelva. Søknad om midler har blitt 
sendt til Miljødirektoratet. 

- Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbaner 
o Det er fakta at avrenning fra kunstgressbaner inneholder 

mange ulike stoffer, deriblant sink. Men det er få 
undersøkelser på hvor mye sink og andre miljøgifter som 
lekker ut fra en bane, og hvilken effekt dette kan ha på bekker 
og elver. Vannområdet ønsker derfor å gjøre en undersøkelse 
av dette og har søkt om midler fra Miljødirektoratet. 

- Oppfølging av edelkrepsundersøkelser 
o I 2018 og 2019 har vannområdet kartlagt edelkreps, og det er 

fortsatt behov for å følge opp disse undersøkelsene med blant 
annet ytterligere kartlegginger. Det er viktig å ha ett grundig 
kunnskapsgrunnlag før vi setter i gang tiltak. Vannområdet har 
søkt om midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

06/20 Fødselspermisjon og ansettelse av vikar 
 
Vedtak:  

1. Styringsgruppa støtter at det ansettes en vannområdekoordinator i 

100% stilling i opptil 14 måneder avhengig av oppstartstidspunkt 

2. Styringsgruppa støtter at daglig leder i vannområdet jobber i 20% 

stilling ved siden av permisjon fra 1. september 2020 

3. Styringsgruppa godkjenner økte økonomiske lønnsrammer for 2020. 

 
 
 
 
 

07/20 Oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 
 
Sak 07/20 og 08/20 ble orientert om samtidig. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
 
 

08/20 Økning i vannforekomster i Vannområde Leira-Nitelva 
 
NVE har på nyåret jobbet med å splitte vannforekomster i vannområdene. For 
Leira-Nitelva har dette ført til at vi har fått en økning fra 92 vannforekomster til 
200 vannforekomster. Dette betyr at mye av jobben som ble lagt ned høsten 
2019 med å oppdatere databasen Vann-Nett i forbindelse med oppdatering av 
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram må gjøres om igjen.  
Opprinnelig frist for å oppdatere Vann-Nett var satt til 31. januar 2020, men på 
grunn av endringene i antall vannforekomster har vannområdet fått en 
utsettelse til 1. april 2020. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

09/20 Tildelingskriterier og retningslinjer for søknadsmidler til rydding av søppel 
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Daglig leder gikk igjennom forslaget til tildelingskriterier og retningslinjer. Det 
er ønske om at daglig leder gjør dokumentet noe lettere/enklere enn det er per 
nå. Blant annet kan kravet om bilder erstattes med at det opprettes en # som 
det oppfordres til å benytte under aksjonene. 
 
Vedtak: Tildelingskriteriene og retningslinjene forenkles før de offentliggjøres. 

10/20 Økonomi 
 
Daglig leder orienterte om foreløpig regnskap for hovedkonto og 
overvåkingskonto, og om revidert budsjett for 2020. 
 
Vedtak: 

1. Foreløpig regnskap for hovedkonto 2019 tas til orientering 
2. Foreløpig regnskap for overvåking 2019 tas til orientering 
3. Revidert budsjett for 2020 godkjennes. 

 

11/20 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 Neste møte 
 

- 14. april 2020 kl. 12:00 

 
 
 

 

 


