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1. Velkommen

Ansvarlig

Frist

Det var ingen merknader til referat fra møte 22.8.2013, dagsorden ble godkjent.
2. Tiltaksanalyse – brukerinteresser og brukermål
Oppdatert tiltaksanalyse ble gjennomgått, med spesielt hensyn på delkapitlene om
brukerinteresser og brukermål. I ny versjon er det tatt inn en oversikt over ulike
brukerinteresser og mulige interessekonflikter. Dette er vist i tabell og kartform og
omfatter populære badeplasser, jordvanningsanlegg, vannverk, kommunale
avløpsanlegg, naturreservater, større industribedrifter og vannkraftverk.
Det er også laget en sammenstilling av private drikkevannsbrønner som finner i
vannområdet. Oversikten finnes som vedlegg til vannområdets tiltaksanalyse. Kart over
dette kan fås ved kontakt med Kristian.
Det ble videre diskutert hvordan salting, miljøgifter og fiskerelaterte problemstillinger bør
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jobbes videre med. Dette tas opp som tema høsten 2014.
3. Prosjekt kvikksølv i fisk
Analyseresultatene for undersøkelsen av kvikksølv i fisk ble presentert. Det ble i flere
innsjøer funnet høye kvikksølvkonsentrasjoner i spesielt abbor, men også gjedde.
Rapporten for undersøkelsen er ikke ferdig. Kristian ferdigstiller rapporten og sender den
til økologigruppa for gjennomsyn.
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Det lages en pressemelding om rapporten når den er ferdigstilt.
4. Prosjekt leirelver
Det ble kort orientert om status for «prosjekt leireelver». Forslag til konkurransegrunnlag
ble sendt til prosjektgruppa og økologigruppa for innspillsrunde 2. 4.2014.
Prosjektgruppa hadde ingen kommentarer til prosjektet. Prosjektet er utlyst på Doffin
med tilbudsfrist 20.5.2014.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte 14.04.2014 et brev til Miljødirektoratet med
oppfordring om å videreutvikle klassifiseringssystemet for leirelver.
5. Supplerende vassdragsundersøkelser 2014
Forslag til supplerende vassdragsundersøkelser ble sendt til økologigruppa og
prosjektgruppa for innspill 23.04.2014. Det var ingen innspill til forslaget. Prosjektet er
utlyst på Doffin med tilbudsfrist 2.6.2014.
6. Overvåkningsprogram
Forslaget til overvåkningsprogram for vannområde Øyeren ble diskutert. Det ble også
fremmet forslag om hvordan overvåkningsprogrammet bør finansieres. Det ble ikke tid til
å konkludere med noe forslag i møtet. Kristian lager forslag til to ulike
finansieringsmodeller som fremlegges for økologigruppa og prosjektgruppa. Kristian
kaller også inn til møte med hver kommune der finansiering av overvåkningsprogrammet
avklares (til høsten).
Det ble stilt spørsmål ved om Nedre Romerike Vannverk (NRV) har pågående
overvåkning med Bingsfoss som bør koordineres med vannområdets overvåkning.
Kristian tar kontakt med NRV og avklarer dette.
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7. Revidert liste over områder med viktig biologisk mangfold
I forbindelse med tiltaksanalysen har det blitt laget en oppdatert liste over områder med
viktig biologisk mangfold. Lista inneholder blant annet informasjon om viktige
verneområder, områder sikret for friluftsliv, vikte bekkedråg med mer. Forslag til
oppdatert liste ble forevist i møtet. Det var ingen kommentarer til lista. Lista vedlegges i
vannområdets tiltaksanalyse. Kart over dette kan fås ved kontakt med Kristian.
8. Orienteringssaker (1)
1. Høring GLB
Det ble kort orientert om GLB´s høring i forbindelse med et 5 års prosjekt med endret
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flomtapperegime i Øyeren og Glomma. Berørte kommuner sender høringssvar.
Vannområde Øyeren har sendt innspill til GLB om områder med viktig biologisk
mangfold som kan bli berørt av vannstandsendringene.
9. Neste møte
Det innkalles til neste møte ved behov.
10. Eventuelt
----
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