
 

 

Referat  

Faggruppe Økologi 

Møte nr. 2. 

 

Dato    21.8.2012 

Tid    12 - 14 

Sted Rælingen kommune 

Møte innkalt av: Kristian Moseby  

Møtedeltakere: Terje Wivestad (Fylkesmannen – Oslo og Akershus), Marit Haakaas (Trøgstad), Leiv O. Knutson 
(Nes), Bjørn Viken (Sørum), Linda Grimsgaard (Rælingen), Henning Colbjørnsen (Rælingen), Bjørn Hagen 
(Ullensaker), Tom Bengtson (Rælingen), Ola Rosing Eide (Statens Vegvesen), Kristin Selvik (NVE), Kristian 
Moseby (Prosjektleder).   

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

Referent: Kristian Moseby  

Møteagenda 

1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden 

2. Valg av leder og nestleder 

3. Orientering fra Statens vegvesen 

4. Datasammenstilling VO Øyeren 

5. Klassifisering – gjennomgang  

6. Overvåkningsprogram 

7. Register over beskyttede områder 

8. Tiltaksanalyse 

9. Neste møte 

10. Eventuelt (3) 

 

  

 
1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
 

Ansvarlig Frist 

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

 

2. Valg av leder og nestleder   

Linda Grimsgaard (Rælingen kommune) ble valgt som leder for Økologigruppa. Det var 
enighet om at det per tid ikke er behov for nestleder i gruppa. Valg av nestleder vil bli 
gjort på et seinere tidspunkt dersom det skulle være nødvendig. 

 

 

 

3. Orientering v/ Statens vegvesen   

Statens vegvesen v/Ola Rosing Eide er invitert med i administrativ gruppe / økologi 
gruppa. Det ble holdt et innlegg om hvordan Statens vegvesen jobber mot 
vannforskriften og vannområder. Statens vegvesen har en visjon om at vannmiljøet skal 
påvirkes så lite som mulig av veinett og transport.  

 

Vegvesenets fokusområder er i dag; veisalting, forurensing fra anleggsfase ved veg 
utbygging, drift- og vedlikeholdsfasen. De ønsker også innspill på hvor det finnes 
vandringshindre for fisk (eks kulverter) i forbindelse med statlig veinett. Det ble foreslått 
å ta opp dette som tema på referansegruppemøtet.  

 
 

 



 

For Statens vegvesen – Region Øst er Vannområde Øyeren komplekst med tanke på 
vedlikeholdsavtaler for vei. Det er for tiden 5 ulike vedlikeholdsavtaler i vannområdet 
med ulike rulleringsdatoer. I tillegg blir handlingsplaner (eks Nasjonal transportplan) 
vanskeligere å korrigere når vannområdene følger andre planperioder enn Vegvesenet.   

Det vil i vannområde Øyeren bli ny strategi for veisalting, der det vil bli flere hvite 
vinterveier og at salting ved permanent kulde skal unngås (kun salting ved ising og ca 0 
°C). Vegvesenet har undersøkt saltproblematikk i en rekke vegnære innsjøer. 
Programmet omfatter ingen innsjøer i vannområde Øyeren.  

 

Det skal bygges ny RV 2 over Dyståa (vannforekomst i vannområde Øyeren). 
Utbyggingen er foreløpig ikke regulert eller finansieringen avklart. Arbeidet kommer til å 
starte opp tidligst i 2014. Saken følges opp videre.      

 

4. Datasammenstilling VO Øyeren   

Sammenstillingen av eksisterende informasjon om hver vannforekomst i 
vannområde Øyeren er blitt ganske utfyllende. Sammenstillingen ble fremvist og 
utdelt til de som ønsket. Oversikten oppdateres fortløpende ettersom ny informasjon 
fremkommer. Dersom noen ser feil eller mangler meldes dette til Kristian. 

 

ALLE  

5. Klassifisering - gjennomgang   

Før konkurransegrunnlaget ble publisert ble det tilsendt administrativ gruppe (e-post 
6.juli) for gjennomsyn. Det er lagt opp til muligheter for forhandlinger i 
anbudskonkurransen. Konkurransegrunnlaget ble lagt ut på Doffin 9.august 2012. 
Anbudene åpnes 31.august og det vil avholdes et møte om valg av tilbud den 3. 
september.  

 

En oppstilling av tilbudene sendes administrativ gruppe eventuelt også økologigruppa for 
innspill.  

 

Leiv, 
Terje, 
Kristian 
 
 
 
 
ALLE 

 
 
 
 
 
 
 
Snarest 
 

6. Overvåkningsprogram   

Det skal jmf. Vannforskriftens § 18 innen utgangen av 2012 foreligge tilstrekkelige 
overvåkningsprogrammer for alle Norges vannregioner. For vannregion Glomma er 
fristen for innlevering til vannregionmyndigheten 1.november 2012. Prosjektleder har 
tidligere bedt alle kommuner i vannområdet melde inn hvilken overvåkning de utfører og 
om de ønsker å implementere sin overvåkning i et felles overvåkningsprogram. 
Prosjektleder har ikke fått signaler om at noen ikke ønsker å være med på et felles 
program. Overvåkningsprogrammet skal være igangsatt våren 2013. 

 

Det skal avholdes et møte der to representanter fra vannområdet (administrativ gruppe 
og økologigruppa), Fylkesmannen i Oslo og Akershus – miljøvernavdelingen og 
prosjektleder utarbeider et forslag til overvåkningsprogram for vannområde Øyeren. 
Møtet ble avholdt 30.august 2012.  

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
Leiv, 
Marie, 
Terje, 
Kristian 

 

7. Register over beskyttede områder   

Vannregionmyndigheten for Glomma har fått en avklaring fra Direktoratet for 
naturforvaltning at arbeidet med «register over beskyttede områder» er en sentral 
oppgave. Registeret som vannområdet har utarbeidet skal benyttes til å kvalitetssikre det 
sentrale registeret.  

 

 

 

8. Tiltaksanalyse   

Tiltaksanalyse vil bli hovedfokus for vannområde Øyeren i 2013. Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus planlegger å avholde et seminar for kommuner om tiltaksanalyse, trolig 
oktober 2012. I tillegg avholdes det en fagsamling om klassifisering, tiltaksanalyse og 
overvåkningsprogram 11. september (KLIF) for vannregionmyndigheter, Fylkesmenn og 

 
   
 
 

 



prosjektledere. Informasjon sendes vannområdets grupper når seminarene er avholdt. 

 

Invitasjon sendes kommunene direkte eller via prosjektleder. 

 
 
 
 Kristian 

9. Neste møte   

Innkalling til neste møte kommer. Det blir sannsynligvis behov for et møte i 
økologigruppa om overvåkningsprogram for vannområdet før møtet i ADM gruppe 23 okt 

 
Kristian  

10. Eventuelt (2)    

a) Hjemmeside  

Hjemmesiden er under utarbeidelse. Dersom noen har forslag til innhold eller 
bilder til hjemmesiden kan gi beskjed til Kristian 

 

           b) Forslag til prosjekter 

           Forslag til prosjekter i vannområdets regi kan meldes inn til prosjektleder. 

 

 

 

 
 
ALLE 

 

 


