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1/15 - Velkommen

Ansvarlig

Frist

Det var ingen merknader til referat fra møte 16.09.2014, dagsorden ble godkjent.
2/15 - Orienteringssaker
1. Fellesmøte for styringsgruppene i vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Glomma sør
og Øyeren.
Vannområdene arrangerte 24. februar 2015 ett fellesmøte for sine respektive
styringsgrupper: I møtet ble det lagt opp til diskusjon om hvordan man skal få avklart
håndteringen av målkonflikten mellom målene om bedre vannmiljøtilstand og økt
matproduksjon i landbruket. Det var 40 deltakere som enstemmig vedtok ett forslag til
opprop, som adresseres til departementsnivå, der regjeringen oppfordres til å gi tydelige
signaler om hvordan man skal prioritere og løse målkonflikten. Bondelaget var også
representert i møtet.

1

2. Resultater fra vannområdets prosjekter 2014
Kristian orienterte om funn og resultater fra ulike prosjekter i regi av vannområdet i 2014.
Rapport for overvåkningen for 2012 – 2014 ble distribuert 21.januar. Utkast til rapport for
prosjekt leireelver ble mottatt 3.februar. Den 5. mars skal det avholdes ett innspillsmøte med
NIVA der også Miljødirektoratet (MD) er representert. MD har oppfølgingsansvar med hensyn
til å videreutvikle klassifiseringssystemet for leirelver. Det vil bli mer omfattende orientering
om dette når prosjektet er avsluttet. Sluttrapport ble mottatt fra Bioforsk 28.januar, der
avrenning fra jordbruksarealene er beregnet på nytt med utgangspunkt i jordbruksdriften i
2013. Bioforsk har også gjennomført et pilotprosjekt der de har forsøkt å beregne hvor mye
partikler og næringsstoffer som holdes igjen i naturlige vegetasjonssoner/skog. Dette ble gjort
for to vannforekomster i VO Øyeren. Utkast til prosjekt kvikksølv i fisk ble utdelt og
gjennomgått i møtet. Rapporten ble godkjent. Økologigruppa vurderer hvordan rapporten skal
distribueres.
Prosjektgruppa ønsker å fremme forslag for Styringsgruppa om å arrangere et fagseminar for
hele vannområdet i 2015 der resultatene fra tiltaksanalysen og 2014-prosjektene
presenteres. Det var også ønske om å invitere Mattilsynet på seminaret for å orientere om
kostholdsrådvurderinger for kvikksølv i fisk og situasjonen for kreps i vannområdet. Anja har
kontaktinformasjon til aktuell person hos Mattilsynet. Styringsgruppa, Rådmenn og aktuelle
kommunale enhetsledere bør også inviteres til seminaret. Kristian arbeider videre med
planlegging av seminaret.

Kristian

3. Vannregionmyndigheten for Glomma – Årshjul og søknadsmidler
Vannregionmyndigheten for Glomma har utarbeidet ett utkast til årshjul med blant annet
møteplan og frister for leveranser. Dette er ett viktig bidrag for å sikre forutsigbarhet for alle
involverte parter, deriblant vannområdenes arbeid. Den politiske styringsgruppa for
vannregionen har besluttet å endre rutinene for tildeling av midler til vannområdene. 60 % av
potten (1,2 mill) deles ut flatt til vannområdene, mens 40 % gjøres søkbare. Vannområde
Øyeren har vært i dialog med nabovannområder for å vurdere felles søknader og prosjekter.
4. Fylkeskommunene ønsker deltakelse i faggruppene
Akershus Fylkeskommune ønsker å delta i faggruppe økologi med bakgrunn i at de har
ansvaret for forvaltning av innlandsfisk. Østfold Fylkeskommune ønsker å delta i alle
faggrupper, spesielt når aktuelle temaer er på agendaen. Prosjektgruppa ser positivt på
Fylkeskommunenes deltakelse.
3/15 – Økonomi
Kristian orienterte om utsendte søknader om tilskudd til vannområdet for 2014.
Regnskap for 2014 ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet fremlegges for
godkjenning av styringsgruppa på møtet den 12.mars. Vannområdet fikk i 2014 noe mer
tilskudd enn beregnet i budsjett. Enkelte tilskudd og budsjettmidler er øremerket
prosjekter som skal igangsettes 2015. Disse overføres til budsjett 2015 og det er derfor
behov for å justere budsjettet. Vedtatt budsjett for 2015 ble gjennomgått. Prosjektgruppa
fremmet forslag om å avsette budsjettmidler til å arrangere ett vannområdeseminar (se
sak 2/15 – punkt 2). Kristian lager forslag til justert budsjett og sender til prosjektgruppa
for godkjenning per e-post. Frist for godkjenning settes til fredag 6.mars. Justert
budsjettforslag legges frem for godkjenning av styringsgruppa. Anja gir Kristian beskjed
om tilskuddsmidler fra Akershus fylkeskommune for 2015.

ALLE
Kristian
Anja

6.mars

4/15 – Årsmelding 2014
Utkast til årsmelding for vannområde Øyeren 2014 ble gjennomgått. Årsmeldingen er
laget med utgangspunkt i malen for årsmelding 2013. Det var ingen merknader til
årsmeldingen, men det var ønske om å få lese den ytterligere før godkjenning.
Prosjektgruppa gis frist til 6.mars. Godkjenning av årsmeldingen sendes Kristian per epost innen fristen.

ALLE
6.mars
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5/15 – Overvåkningsprogram
Fremdrift for utarbeidelse av vannområdets overvåkningsprogram er noe forsinket. Det
ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide konkurransegrunnlaget.
Ulike aspekter ved overvåkningsprogrammets konkurransegrunnlag ble diskutert, blant
annet oppdragets varighet, konkurransesituasjonen, rammeavtaler, anbudets utforming
og fakturering. Prosjektgruppa foreslår å arbeide videre med foreliggende utkast til
overvåkningsprogram, med foreslåtte stasjoner og parametere (ikke ytret behov for møte
med hver kommune om dette). Eventuelle spørsmål kan avklares per telefon.
Arbeidsgruppa bør bestå av representanter fra økologigruppa og oppnevnes i møte
26.02.2015. Et grovskisset konkurransegrunnlag fremlegges for godkjenning av
prosjektgruppa når det er klart (neste møte).

Arbeidsutvalget

6/15- Vassdragsvise faktaark
Faktaarkmalen og ett ferdig utkast til faktaark ble sendt på innspillsrunde til
vannområdets grupper i november og desember. Kristian har oversendt tekst, kart, bilder
og figurdata for alle faktaarkene til leverandøren. Faktaarkutkastet for Drogga ble
gjennomgått i møtet. Prosjektgruppa var positive til resultatet. Det ble foreslått at det i
faktaarkene bør synliggjøres bedre nytten av tiltakene som skal gjennomføres og hvilken
positiv effekt man kan forvente. Alle faktaarkene (22 stk) forventes ferdig laget fra
leverandøren uke 9 eller 10. Kristian sender ut faktaarkene på ny innspillsrunde der man
også vurderer hvordan man kan få synliggjort nytten av tiltakene.

Kristian
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7/15 – Høring av forvaltningsplan og handlingsprogram for Glomma
Kristian orienterte om status for høring av forvaltningsplan og handlingsprogram for
Glomma. Høringsfristen var 31.desember 2014 og vannregionmyndigheten har mottatt i
overkant av 100 høringsuttalelser. Prosjektledere og vannregionmyndigheten hadde ett
møte 6.februar der en oppsummering av innspillene og videre fremdrift ble gjennomgått.
Mange av innspillene peker på utfordringer med finansiering av tiltakene og at
forvaltningsplanen må forbedres med hensyn på prioriteringer og kostnadsberegninger.
Vannområdene og enkelte sektormyndigheter pekte på at det må synliggjøres bedre i
forvaltningsplanen hvordan denne skal implementeres i sektorenes arbeid. Friville
organisasjoner påpekte behov for økt fokus på brukermål og brukerinteresser, mens den
nasjonale referansegruppen påpekte at medvirkningen ikke har vært tilfredsstillende.
Vannregionmyndigheten ser at det er behov for en rekke rettelser i planen, og vurderer
om endringene vil utløse behov for en 2.gangs høring (vil sannsynligvis bli gjennomført).
Vannregion Glomma har også hatt handlingsplan på høring. Denne oppsummerer hvilke
sektorer og instanser som skal være involvert i de ulike deler av vannregionarbeidet frem
mot 2021. Planen synliggjør også fordeling av roller og ansvar.
8/15 – Organisering av arbeidet i vannområdet
Kristian ønsket innspill i forhold til organiseringen av arbeidet i vannområdet.
Prosjektgruppa mener at prosjektet er organisert hensiktsmessig og synes modellen skal
videreføres slik den er. Eventuelle innspill i forhold til organiseringen kan meldes til
Kristian. Det ble diskusjon rundt deltakelse i prosjektet fra kommunene med mindre
arealer og påvirkning. Det var ikke enighet om de mindre kommunene skal være oppført
som medlemmer eller observatører i prosjektorganisasjonen. Prosjektorganiseringen
opprettholdes inntil videre. Saken tas opp til ny vurdering på ett senere tidspunkt.
Kristian ytret ønske om at enkelte fremtidige arbeidsoppgaver kan delegeres/fordeles til
faggruppene eller faggruppelederne for å sikre god fremdrift.
Det kom innspill til at vannområdelederne kan bli bedre på å unngå møtekollisjoner
mellom vannområdene. Kristian fremmer forslag om felles møtekalender for
vannområdelederne.
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9/15 – Tiltaksrapportering og forurensningsregnskap for VO Øyeren
Det ble ikke tid til å diskutere saken. Kristian foreslo at saken tas opp i faggruppene og
deretter i prosjektgruppa i neste møte.
10/15 – Tiltaksstrategi og prioriteringer
Det ble ikke tid til å diskutere saken. Kristian foreslo at saken tas opp i faggruppene og
deretter i prosjektgruppa i neste møte. Viktigheten av å samordne tiltaksarbeidet
innenfor tema avløp i kommunale planmaler, rulleringer, plansykluser og fremdrift
mellom kommuner ble diskutert.
11/15 – Neste møte
Kristian kaller inn til neste møte ved behov.

Kristian

12/15 – Eventuelt
-----
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