
 

 

Referat  

Administrativ prosjekt gruppe 

Møte nr. 5. 

 

Dato:    21.8.2012 

Tid:    10.00 – 12.00 

Sted: Rælingen kommune 

Møte innkalt av: Kristian Moseby  

Møtedeltakere: Simon Haraldsen (Fylkesmannen – Oslo og Akershus), Hilde Birkeland (Akershus 
Fylkeskommune), Marit Haakaas (Trøgstad), Leiv O. Knutson (Nes), Torunn Hoel (Sørum), Morten Kirkemo 
(Fet), Linda Grimsgaard (Rælingen), Henning Colbjørnsen (Rælingen), Marie Strand (Ullensaker), Tom Bengtson 
(Rælingen), Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Kristin Selvik (NVE), Kristian Moseby (Prosjektleder).   

Ikke møtt: Aurskog-Høland, Nord-Odal, Sør-Odal, Spydeberg, Eidsberg, Enebakk og Eidsvoll. 

Referent: Leiv O. Knutson (Nes kommune) 

Møteagenda 

1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden 

2. Søknadsmidler A-FK–VRM / FM-OA 

3. Orientering v/ Norges vassdrags- og energidirektorat ( 

4. Datasammenstilling Vannområde Øyeren 

5. Klassifisering – kort info om status 

6. Hjemmesideutvikling 

7. Referansegruppemøte – gjennomgang av program 

8. Neste møte 

9. Eventuelt (5) 

 

  

 
1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
 

Ansvarlig Frist 

Det var ingen merknader til referat fra møte 15.5.2012, dagsorden ble godkjent.    
 

 

2. Søknadsmidler A-FK / FM-OA   

Det forventes at vannområde får 60 000kr fra FM-OA til undersøkelser av miljøgifter og 
40 000kr fra Vannregionmyndigheten (midler fra DN) til sekretariatsfunksjon, 
kunnskapsinnhenting og medvirkning, eksempelvis etablering av hjemmeside. Alle 
vannområder i Vannregion Glomma får i 2012 lik sum fra VRM. I tillegg vil A-FK bevilge 
en hittil uavklart sum etter søknad. Dette vil avklares når alle A-FK har mottatt alle 
søknadene. Det ble diskutert hvilke miljøgifter man skal benytte midlene fra 
Fylkesmannen til. Om man velger å sett i gang slike undersøkelser, ble vi rådet av FM til 
å undersøke for kvikksølv i fisk. Økologi gruppa fikk i oppgave å komme med forslag til 
undersøkelse, eventuell annet.  

 

 

 

3. Orientering v/ Norges vassdrags- og enegidirektorat   

 NVE v/ Kristin Selvik orienterte om deres arbeid i forhold til vannområdearbeidet. I 
vannområder som har regulerte vannforekomster bidrar NVE aktivt for å bedre 
vannmiljøet. De har også virkemidler for å igangsette vannmiljøforbedrende tiltak.  

NVE drifter databasen http://vann-nett.no som inneholder bl.annet faktaark over alle 
vannforekomstene. Alle som ikke er kjent med denne siden anbefales å ta en kikk på 
siden!   

 
 

 

http://vann-nett.no/


 

4. Datasammenstilling vannområde Øyeren   

 Kristian har utarbeidet en sammenstilling av alle data som han har funnet for 
vannforekomstene i Øyeren. Dataene er samlet i et exel regneark og har direkte linker til 
for eksempel vann-nett. Sammenstillingen vil bli lagt ut på hjemmesiden vår når den er 
operativ.      

 

  

5. Klassifisering – status   

Anbud for klassifisering av VF ble lagt ut på Doffin 9.august. Det er bedt om pris for 
klassifisering av 5 innsjøer og 17 elver. Kontaktpersonen hos Øvre Romerike 
innkjøpsordning og Kristian forbereder en oppstilling av tilbudene som kommer inn.   

Terje Wivestad (Fylkesmannen O-A og Leiv Knutson (ADM gruppe) tar avgjørelsen. 

 

 
Leiv, 
Terje, 
Kristian  

 

6. Hjemmesideutvikling   

Kristian presenterte et utkast til hjemmeside for vannområdet. Det ble bestemt å gjøre 
noen endringer. Alle ble oppfordret til å sende Kristian bilder som kan brukes på 
hjemmesiden.  

 

 
ALLE 

 

7. Referansegruppemøte – gjennomgang av program   

Referansegruppemøte 27 september vil bli avholdt på Blaker skanse (se 

http://www.blaker-skanse.no/ ). Den store salen som rommer ca. 200 personer ble valgt 
som møterom. Det vil være behov for hjelp i forhold til logistikken rundt møte, så Kristian 
ønsker tilbakemelding fra de av oss som kommer på møte. 

  

Møteprogrammet ble diskutert, og det var enighet om å skjære ned på antall temaer og 
gjøre noen omrokkeringer i forhold til rekkefølge.  

 

Det er utarbeidet en liste over lag/foreninger som skal få egen invitasjon. Om der er 
noen som er uteglemt fra listen, meld fra til Kristian.  

Møte vil bli kunngjort i avisene Romerike blad, Raumnes, Indre Akershus blad, 
Glåmdalen, Smaalenene avis, samt på vannområdets og kommunenes hjemmesider.  

   

 
   ALLE 

 

8. Neste møte   

Tirsdag 23. Oktober kl. 10.00-14.30 

 

 
 

9. Eventuelt (5)   

a)Etter avklaring fra Direktoratet for naturforvaltning er det kommet frem til at 
«register over beskyttede områder» er et sentralt ansvar. Vannområdenes egne 
registre skal benyttes til å kvalitetssikre det sentrale registret. 

 

 

     b) Utkast til overvåkningsprogram for hver vannregion og alle vannområder skal 
foreligge innen 2. november 2012. Saken tas opp som tema i Økologogruppemøtet 
21. august. 

 

 

    c) Fylkesmannen i Oslo og Akershus planlegger å arrangere et seminar for kommuner 
om tiltaksanalyse i oktober 2012.  

 
 

    d) Det ble diskutert om RMP-høringsuttalelsen til Faggruppe landbruk skal forankres i 
både administrativ gruppe og i styringsgruppa. Høringsuttalelsen sendes gruppene 
som en orienteringssak. 

 

 

    e) Kristian skal holde innlegg om vannområde Øyeren på en markvandring ved 
Mørdre i Nes kommune den 28.august. Markdagen blir arrangert av Romerike 
landbruksrådgivning.  

 

 

 

http://www.blaker-skanse.no/

