
 

 

Referat  

Administrativ prosjekt gruppe 

Møte nr. 6. 

 

Dato:    23.10.2012 

Tid:    10.00 – 12.00 

Sted: Fet kommune 

Møte innkalt av: Kristian Moseby  

Møtedeltakere: Stein Rosten (Enebakk), Morten A. Kirkemo (Fet), Linda Grimsgaard (Rælingen), Torunn Hoel 
(Sørum), Ellen Velsrud (Ullensaker), Leiv O. Knutson (Nes), Mona Ellingsen (Nes), Marit Haakaas (Trøgstad), 
Hilde Birkeland (Akershus FK) og Kristian Moseby (Prosjektleder). 

 

 

Ikke møtt: Eidsvoll, Eidsberg, Spydeberg, Nord-Odal, Sør-Odal, Aurskog-Høland, Statens Vegvesen, Norges 
Vassdrags- og energidirektorat. 

Referent: Leiv O. Knutson (Nes kommune) 

Møteagenda 

1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden 

2. Klassifisering-kort status 

3. Hjemmesiden 

4. Orienteringssaker 

5. Arbeidsflyt i vannområdet, bestillinger mellom grupper og tilbakemeldinger 

6. Orientering v/ Håkon Borch (Bioforsk) eksempel på utarbeidelse av 

tiltaksanalyse  

7. Neste møte 

8. Eventuelt 

 

  

 
1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
 

Ansvarlig Frist 

Det var ingen merknader til referat fra møte 21.8.2012, dagsorden ble godkjent.    
 

 

2. Klassifisering-kort status   

NIVA vant klassifiseringsanbudet, og er i full gang med prøvetagningen. Det opprinnelige 
anbudsgrunnlaget er redusert noe og vi har derfor havnet på en pris på ca. 400 000kr 
inkl moms. 

Det skal undersøkes i 16 elver og 3 innsjøer og det er plukket ut 36 stasjoner i disse 
vannforekomstene. Undersøkelse av bunndyr er valgt som biologisk element. En av 
utfordringene man har sett så langt er at mange av VF er sterkt påvirket av leire. 
Biologiske undersøkelser i leirpåvirkede vassdrag er vanskelig. Prøvetakningsstasjoner 
for begroingsalger må derfor avklares ved feltrunden i år og vurderes undersøkt i 2013 
fordi det er for sent på året til å undersøke disse nå.    

 

 

3. Hjemmeside   

Hjemmesiden er nå tilgjengelig for oss. Kristian sender oss linken og ønsker 
tilbakemelding fra oss på endringer/kommentarer som vi måtte ha. Det ble kommentert 
på møte at det burde være lettere å finne frem til hva vannområdet arbeider med 
(aktuelle saker).   

 
Alle 

 
3.10.12 



4. Orienteringssaker   

Brevmal for vannområdet er utarbeidet (med vannområdets logo).  

 

Utarbeidelse av overvåkningsprogrammet er utsatt til utgangen av 2013. 
Økologigruppen får ansvar for å utarbeide overvåkningsprogrammet, mens adm. 
gruppe sørger for å avklare finansiering. 

 

Det er oversendt innspill fra vannområdet til Vassdragsmyndighetene i forhold til 
regulering av Øyeren, og Glomma ved Funnefoss. Vannområdet har også oversendt 
innspill til RMP programmet. Innspillene finnes på vannområdets hjemmeside når 
den er publisert. 

 

Alle oppfordres til å delta på seminaret om tiltaksanalyse som arrangeres av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 23. november ved KLIF, Oslo.  

  

 

                                                      

SEMINAR OM 
ARBEIDET MED MILJØTILTAK ETTER FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN.DOC

 

 

      Veileder for tiltaksanalyse er utarbeidet. I tillegg er det opprettet et tiltaksbibliotek   

     (Excel / Access format) som på sikt skal integreres i Van-Nett databasen.    

 

 

 

 

 
 
 
 
Alle 

 

5. Arbeidsflyt i vannområdet, bestilling mellom grupper og tilbakemeldinger   

Det var enighet om at den enkelte representant i administrative gruppen har ansvar for å 
koordinere innleveringer fra sin kommune. Eksempel: Prosjektleder gjør en bestilling opp 
mot faggruppe landbruk og kommunalteknikk. Det er da representanten i adm. Gruppe i 
den enkelte kommune som har ansvar for at produktet blir levert/samkjørt, og at dette 
skjer innen fristen. 

Om man ikke klarer å overholde frister, er det viktig at Kristian får beskjed om dette. 

 

 
  
 
Alle   

 

6. Orientering v/Håkon Borch (Bioforsk) eksempel på utarbeidelse av 
tiltaksanalyse 

  

Håkon orienterte om eksempel på utarbeidelse av tiltaksanalyse, 
klassifiseringssystemet, og fastsetting av miljømål. Han påpekte viktigheten av å sette 
realistiske miljømål. Vi ble oppfordret til å gjøre oss kjent med vassdragene i felt, for å 
«forstå dem». Han orienterte også om landbruk, og hvilken effekt tiltak her kan ha på 
vassdragene.    

 

 

 

7. Neste møte   

 Enebakk rådhus 6.12.2012 kl. 10.00-12.30 (Formannskapssalen)  
    

 

8. Eventuelt   

……………..   

 


