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13/15 - Velkommen

Ansvarlig

Frist

Det var ingen merknader til referat fra møte 26.02.2015, dagsorden ble godkjent.
14/15 - Runde rundt bordet
Fylkesmannen OA: Pura arrangerte 15.9.2015 ett seminar med tema
«vannkvalitetens plass i vannforvaltningen», der blant annet utfordringer ved ett
klima i endring ble belyst. Det var meget god oppslutning rundt seminaret med
85 deltakere. Fylkesmannen OA mener at vannforvaltningsarbeidet generelt og
utkast til forvaltningsplan for Glomma har ett stort forbedringspotensiale på dette
området. Fylkesmannen OA planlegger også i år å avholde ett overvannseminar.
Nytt for årets seminar er at man trolig får med presiseringene fra regjeringens
kommende NOU om klima. Fylkesmannen OA påpekte at det er klare mangler i
lovverket som omfatter overvann. Kommunene må jobbe mer målrettet med
klima- og overvannsutfordringene for å redusere skadene ved flom og
oversvømmelser. Hvis ikke kommunene jobber mer målrettet med dette

1

fremover, vil trolig forsikringsbransjen i større grad ansvarliggjøre kommunene.
Leiv foreslo at også konsulentbransjen burde inviteres til arenaer der temaet
klima og overvannshåndtering blir belyst, slik som Fylkesmannens seminar.
Fylkesmannen OA vil ta stilling til om også konsulentene bør inviteres.
Nes kommune: Har ferdigstilt og satt i drift Norges første kommunalt eide
pilrenseanlegg.
Sørum / Fet: MIRA prosjektet er i anleggsfasen. Noen tvister med grunneiere ifm
bygging av vei og rørtrasé.
15/15 – Orienteringssaker
1. Vassdragsvise faktaark
Faktaarkene ble ferdigstilt i mai 2015 og ble trykket i juni. Kommunene fikk
tilsendt papirutgavene i posten i juni. Alle har mottatt faktaarkene.
2. Miljørådprosjektet VO Øyeren 2015
Vannområde Øyeren har igangsatt to prosjekter i 2015 der det gis gratis
miljørådgivning til gårdbrukere. Det ene prosjektet omfatter gårdbrukere i Sørum
kommunes arealer som drenerer til Rømuavassdraget. Torunn er koordinator for
prosjektet. Per dags dato har 40 gårdbrukere tatt i mot tilbudet om
miljørådgivning, noe om er meget positivt. De fleste rådene vil foregå i grupper,
mens enkelte ønsker individuell rådgivning. Rådgivningen vil i hovedsak foregå
når gårdbrukerne er ferdig med treskingen. Det er Romerikes
landbruksrådgivning i samarbeid med to lokale gårdbrukere med
agroteknikerbakgrunn, som gjennomfører rådgivningen. Det andre prosjektet
omfatter miljørådgivning for gårdbrukere i Trøgstad kommune, hovedsakelig i
Smalelvavassdraget. Rågivningen gjennomføres av en lokal gårdbruker som er
ansatt som miljørådgiver i Trøgstad kommune. Totalt antas det at prosjektet vil
omfatte omtrent 20 individuelle råd.
3. Leder faggruppe avløp VO Ø
Det er per tid ingen fungerende leder av faggruppe avløp. Forrige leder sluttet i
kommunen høsten 2014. Forrige møte i avløpsgruppa ble avholdt i mars 2015,
men grunnet snøkaos var det kun 3 oppmøte. Valg av leder ble derfor utsatt til
neste møte, 27.oktober 2015.
4. Tildelte tilskudd 2015
Vannområde Øyeren har for året 2015 hittil fått tildelt til sammen 522.000 kr i
tilskudd. Tilskuddene er tildelt fra følgende instanser;
 Fylkesmannen Oslo og Akershus – Miljøvernavdelingen; 80.000 kr
øremerket vannkvalitetsovervåkning.
 Fylkesmannen Oslo og Akershus – Landbruksavdelingen; 100.000 kr
tildelt etter søknad til miljørådgivningsprosjekt Rømua.
 Miljødirektoratet (tildelt via Østfold FK); 99.000 kr til drift av
vannområdet, organisering eller kunnskapsinnhenting.
 Akershus Fylkeskommune; 243.000 kr i frie midler til
vannforvaltningsarbeidet.
I tillegg har vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Glomma Sør og Øyeren i
fellesskap søkt om midler fra både Miljødirektoratet og Østfold fylkeskommune
(vannregionmyndighet) til felles prosjekter. Miljødirektoratet har tildelt
vannområdene til sammen 900.000 kr til tre ulike prosjekter som vil omhandle
tema private avløpsanlegg. Prosjektene har følgende tema; erfaringsutveksling
med SINTEF (200.000), Slamproduksjon og tømmefrekvens for minirenseanlegg
(450.000) og håndbok for servicepersonell vedrørende drift og vedlikehold av
private avløpsløsninger (250.000). Prosjektene administreres av
driftsassistansen i Østfold, COWI og Eikum miljøteknologi. Tildelte midler
administreres av vannområde Haldenvassdraget.
Vannområdene har i fellesskap også fått tildelt 305.000 kr fra Østfold
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Fylkeskommune til følgende: Felles seminar om vannforvaltning (40.000),
informasjon til politikere om vannforvaltning (150.000), Målkonfliktkonferanse
(75.000) og felles seminar/ kunnskapsutveksling om leirpåvirkningsproblematikk
(40.000). Prosjektene er i planleggingsfasen. Tildelte midler administreres av
vannområde Haldenvassdraget.
I forbindelse med prosjektet informasjon til politikere planlegges det å utarbeide
kommunevise faktaark, med generell informasjon om vannforvaltningen lokalt.
Det tas sikte på å utarbeide faktaarkene innen utgangen av 2015.
Prosjektgruppa var positive til å utarbeide slike faktaark, og påpekte at det i
tiltaksfasen (2016 – 2021) er viktig å satse på god kommunikasjon ut til
allmenheten, politikere, blant annet kommunestyrene.
5. Møter spredt avløp
Vannområde Øyeren har ytret ønske om å avholde dialogmøter med hver
kommune for å lage en oppdatert statusoversikt for kommunenes arbeid med
private avløpsanlegg. Det er avtalt møtedato med alle aktuelle kommuner,
henholdsvis Trøgstad, Fet, Enebakk, Rælingen, Sørum, Nes, Ullensaker og SørOdal. Møtene vil bli avholdt innen utgangen av oktober. Kristian oppsummerer
statusoversikten i notatsform.
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16/15 – Økonomi 2015 – budsjett 2016
Kristian redegjorde for foreløpig regnskap per 22.9.2015. De fleste utgiftene
løper som forespeilet. Saldo ved regnskapsutskrift per 22.9.2015 er 1.800.000
kr. Estimerte utgifter for gjenværende periode av 2015 vil bli omtrent 1.400.000
kr. Estimert balanse ved årsskiftet er dermed 400.000 kr. Reell overskytende
saldo ved årsskifte vil bli overført vannområdets driftsfond. Det kom ingen innspill
til foreløpig regnskap. Kristian fremlegger ett så oppdatert foreløpig regnskap
som mulig i neste styringsgruppemøte.
Kristian la frem forslag til budsjett for vannområde Øyeren for 2016. I budsjettet
for 2016 er kostnader for overvåkningsprogrammet inkludert.
Konsulenttjenesteposten er derfor noe høyere enn i 2015. Det er i
budsjettforslaget lagt opp til at vannområdets faggrupper kan komme med
innspill til prosjekter som kan initieres, innenfor en budsjettramme på 400.000 kr.
Det foreslås også avsatt 50.000 til å avholde ett vannområdeseminar (se sak
17/15), samt informasjonstiltak og oppdatering av vannområdets nettsider på
inntil 100.000 kr, og 300.000 kr til diverse konsulentbistand. Totale
administrasjonskostnader er holdt på samme nivå som tidligere. Prosjektgruppa
hadde ingen innspill og godkjente forslag til budsjett. Kristian fremlegger
budsjettforslaget for styringsgruppa i neste møte 25.november.
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Fylkesmannen OA orienterte: Miljødirektoratets tildeling til Fylkesmannen er
omdisponert. Fylkesmannen har derfor mindre midler til rådighet som
vannområdene kan søke om. Vannområdene vil allikevel trolig få noe støtte til
overvåkning fra Fylkesmannen for 2016, avhengig av Miljødirektoratets tildeling.
Miljødirektoratets tildelinger over statsbudsjettet harr økt noe (10-15 %), men en
del av dette er trolig øremerket direktoratets egen basisovervåkning. Simon
fremmet forslag om at man i tiden fremover burde ha ett større fokus på
miljøgifter, samt klimatilpasning og overvannshåndtering. Det burde også jobbes
med å få oppdatert kommunenes planverk på forebyggende tiltak med hensyn
på klima- og overvannsutfordringer.
Leiv foreslo at det kunne være hensiktsmessig for kommunene at man utarbeidet
felles planmaler. Felles maler kunne ha sikret samordning, helhet og samtidig
implementering av vannforvaltningsarbeidet. Det kan være utfordrende å få til
planrulleringing i samme tidsrom for alle kommuner, da planverkene gjelder for
ulikt tidsrom og rulleres til ulik tid. Kommunene skal våren 2016 fastsette sine
planstrategier og det kan være aktuelt å ta opp temaet i forbindelse med dette.
Det bør jobbes videre med å vurdere om dette er en oppgave som vannområdet
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burde ta tak i, eller om slike planmaler bør utarbeides av sentrale myndigheter.
Ruben foreslo at hvis ett slikt prosjekt skulle bli aktuelt for vannområdet, kunne
man forsøke å søke Miljødirektoratet om midler (søknadsfrist 15. januar).
Kristian orienterte om at tidspunkt for fakturering av vannområdets
medlemskontingent blir flyttet til februar. Kristian vil ta stilling til om fakturaene for
vassdragsovervåkningen også skal faktureres samtidig. Dette vil avgjøres av
hvordan disse kostnadene skal justeres for eventuelle tilskudd til overvåkning
(avklares i sak 19/15).

KM

17/15 – VO Ø seminar 2015
Kristian la frem forslag til revidert program for fagseminar vannområde Øyeren
jamfør sak 2/15-2 i prosjektgruppemøte 26.2.2015. Forslaget inneholder i
hovedsak innlegg som omhandler tema landbruk og avløp. Prosjektgruppa var
positive til programforslaget, men ønsket å bytte ut innlegget om sur nedbør med
ett innlegg om klimatilpasning og overvannshåndtering. Prosjektgruppa ønsket
fortrinnsvis at seminaret avholdes i februar 2016. Dette tidsrommet vil også være
hensiktsmessig i forbindelse med kommunenes fastsetting av planstrategi.
Kristian jobber videre med blant annet å avklare tid og sted for seminaret,
innlegg fra foredragsholdere, møteleder etc. Endelig forslag utabeides i
samarbeid med Torunn, ny leder av avløpsgruppa og Simon.

KM,
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18/15 – Tiltaksrapportering og forurensningsregnskap VO Øyeren
Vannområdet (de berørte sektormyndighetene) skal fra og med året 2016
rapportere fremdrift for innrapporterte tiltak til vannregionmyndigheten for
Glomma. Det skal også rapporteres fremdrift til vannområdets styringsgruppe
(vannområdeutvalget). Det bør etterstrebes at disse to rapporteringene blir så
like som mulig. I tillegg skal vannområdet rapportere tiltaksstatus for foreslåtte
tiltak i Vann-Nett systemet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i vannregion
Glomma som skal klargjøre hvordan rapporteringen bør utformes og
gjennomføres. Kristian deltar i denne arbeidsgruppa. Det ble besluttet at
faggruppene tar stilling til hvilke tiltak de mener bør rapporteres og samtidig tar
stilling til hvordan disse bør synliggjøres i vannområdets årsmelding,
eksempelvis med figurer, tabeller, prosa eller kart. Kristian tar dette opp i
faggruppene.
Kristian ønsket innspill til hvorvidt det er behov for at vannområdet utarbeider
utslippsregnskap årlig, der det fremkommer hvor mye næringsstoffer de ulike
kildene slipper ut og om det kan se ut som om det er trender. Det ble besluttet at
faggruppene tar stilling til dette i sine møter høsten 2015, og om dette er noe
som bør synliggjøres i vannområdets årsmelding. Innstilling fra faggruppene
meldes tilbake til prosjektgruppa. Kristian tar dette opp i faggruppene.
Simon foreslo at man bør vurdere å synliggjøre i vannområdets årsmelding,
hvilke områder som er sårbare for forurensning. Kristian tar stilling til hvordan
dette kan gjøres og vurderer om det bør tas opp med faggruppene.
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19/15 – Overvåkningsprogram
Kristian orienterte om anbudsrundene for overvåkningen 2015. NorConsult vant i
juli anbudskonkurransen om oppdraget med å innhente og analysere
vannkjemiske parametere, samt utarbeide samlet rapport for overvåkningen.
Prøvetakingsprogrammet startet opp 17.8.2015. COWI vant
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anbudskonkurransen om å innhente og analysere bunndyr og
begroingsalgeprøver. Vannprøvene for tre av vannområdets kommuner blir
analysert ved NorAnalyse (de er andelseiere), mens vannprøvene for resterende
prøver blir analysert ved laboratorium som NorConsult har avtale med. Da det er
involvert to ulike laboratorier ble det besluttet at det skulle gjennomføres
parallelle analyser av samme vannprøver ved begge laboratoriene (4 stasjoner á
fem parametere). Dette for å kunne vurdere eventuelle analyseforskjeller mellom
de to laboratoriene. Enkelte av analyseresultatene fra augustprøverunden viste
tilsynelatende vesentlige forskjeller for to parametere (suspendert stoff og filtrert
ortofosfat). Det ble bedt om at de parallelle prøvene ble reanalysert. De nye
tallene som fremkom var vesentlig mer sammenfallende. Vannområdet følger
opp dette i samarbeid med Fylkesmannen, og vil fortløpende gjøre vurderinger
ettersom det fremkommer flere analysedata. Terje, eventuelt Ruben og Linda
bistår ved vurderingene.
Det ble besluttet å foreslå for styringsgruppa at overvåkningskontingenten
faktureres flatt, uavhengig av variable kostnader mellom år, slik at det er enklere
for kommunene å budsjettere utgiftene. Det tas i faktureringen derfor høyde for
at kostnaden for de biologiske prøvene som prøvetas hvert 3. år dekkes inn med
en buffer som opparbeides de to foregående faktureringsårene. Et eksempel på
hvordan man kan trekke fra eventuelle tilskudd til overvåkning fra kommunenes
overvåkningskontingenter ble lagt frem. Det ble besluttet at eventuelle tilskudd
som vannområdet måtte få til overvåkning, trekkes fra hver kommunes
overvåkningskontingent etter gjeldende fordelingsnøkkel, som ligger til grunn for
vannområdets medlemskontingent. Fratrekket blir da omtrent likt som om man
skulle beregne kommunenes fratrekk basert på % landbruksareal i vannområdet
som fordelingsnøkkel. Justering av overvåkningskontingent foreslås gjort
påfølgende år etter at eventuelle tilskudd er mottatt, eksempelvis trekkes tilskudd
til overvåkning 2016 fra overvåkningskontingent 2017. Dette vil muliggjøre at
vannområdet på en enklere måte kan sende ut faktura for overvåkningen tidlig i
kalenderåret. Det ble ikke ansett som nødvendig at styringsgruppa må vedta
dette, men Kristian orienterer om fremgangsmåten for styringsgruppa i møte
25.november.

TW,
RP,
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20/15 – Vannområdets organisering og involvering i vannmiljøsaker
Siden vannområdets oppstart i 2012 har Kristian sett behov for at enkelte
ansvarsforhold bør klargjøres ytterligere i vannområdets oppgave, ansvars- og
rolle fordelingsnotat. Blant annet bør det presiseres bedre hvilke involverte parter
som har ansvar for hva, hvilket mandat vannområdets ulike grupper har (eller
ikke har) og hvordan vannområdet skal forholde seg i vannmiljøsaker der
kommunene er saksbehandler. Kristian får jevnlig tips og forespørsler fra
privatpersoner og ideélle organisasjoner om enkeltstående saker der vannmiljø
mer eller mindre kan bli berørt. Det ble vist til flere eksempler. Kristian har hatt
dialog med Akershus- og Østfold Fylkeskommune, som prosessansvarlige for
vannforvaltningsarbeidet for en uttalelse om dette. De mener begge at det er
positivt at vannområdet bistår i slike saker. Det kan være seg informasjon om
støtteordninger, eller hvilke instanser som er aktuelle å kontakte i forbindelse
med saksbehandlingen. Kristian ytret ønske om at kommunene bør vurdere om
vannområdet skal settes opp som kopimottaker i vannmiljørelaterte saker. Det
ble diskusjon rundt temaet.
Simon påpekte at det bør diskuteres i styringsgruppa hvordan kommunenes
rådmenn bør involveres i arbeidet fra og med 2016, når vannforvaltningsarbeidet
er inne i tiltaksgjennomføringsfasen. Kristian tar opp dette i styringsgruppa.
Det ble besluttet at vannområdets mandatbeskrivelse (oppgave-, organisering og
ansvarsfordelingsnotat) bør oppdateres. Leiv og Kristian jobber frem ett forslag
som sendes til prosjektgruppa for innspill, og fremlegges for styringsgruppa i
neste styringsgruppemøte 25. november.
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21/15 – Tiltaksstrategi og prioriteringer
Det ble ikke tid til å ta opp saken utførlig i møtet. Saken tas opp i faggruppene
vann og avløp og landbruk, som bes om å utarbeide forslag til hvordan
vannområdet skal legge ambisjonsnivå og prioritere tiltak mellom vassdrag.
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22/15 - Neste møte
Neste møte blir 9. desember 2015
23/15 - Eventuelt
----
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Foreløpig regnskap vannområde Øyeren - per 22.9.2015
Konto

Konto (T)

Regnskap Hittil i år

Revidert budsjett (1)

Rest (1)

Forbruk i %

10990
1 0 - Lønn inkl sosiale utgifter
11000 Kontormateriell
11001 Aviser og tidsskrifter
11151 Bevertning

Konto
605 245,64

834 000

228 754

9 600,00

0

-9 600

72,57
0

500

1 000

500

50

5 044,00

50 000

44 956

10,09

11200 Annet forbruksmateriell/råvarer og ...

25 307,00

10 000

-15 307

253,07

11301 Telefon-/datakommunikasjonsutgifter

3 536,69

5 000

1 463

70,73

11400 Annonse, reklame, informasjon

2 640,00

30 000

27 360

8,8
0

11401 Gaver ved representasjon

497

0

-497

11500 Opplæring, kurs

3 000,00

150 000

147 000

2

11600 Oppgavepliktig reiser, diett, bil

7 757,65

30 000

22 242

25,86

11619 Periodisering - variabellønn

-3 284,55

0

3 285

0

11700 Reiseutgifter/transportutgifter

3 901,61

5 000

1 098

78,03

0

1 000

1 000

0

15 750,00

40 000

24 250

39,38

11852 Yrkesskadeforsikring
11900 Leie av lokaler og grunn
12000 Kjøp inventar, utstyr og maskiner
12700 Andre tjenester/Konsulenttjenester
10 1-2 Varer og tjenester til egenprod...
13500 Kjøp fra kommuner
30 3 Tjenester som erstatter egenprodu...
14290 MVA som gir rett til mva-komp
40 4 Overføringsutgifter
17000 Refusjon fra staten
17290 Kompensert mva drift
17300 Refusjon fra fylkeskommuner
17301 Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g.
17501 Refusjon fra kommuner - m/oppdrg
70 7 Overføringsinntekter med krav til...
19501 Bruk av bundne driftsfond
90 9 Finansieringsinntekter og -transa...
63600 Vannområdet Øyeren

1 957,20

5 000

3 043

39,14

46 782,00

1 275 000

1 228 218

3,67

122 987,60

1 602 000

1 479 012

7,68

0

30 000

30 000

0

0

30 000

30 000

0

22 553,10

385 000

362 447

5,86

22 553,10

385 000

362 447

5,86

-175 000,00

-175 000

0

100

-22 553,10

-770 000

-747 447

2,93

0

-205 000

-205 000

0
457,11

-342 833,00

-75 000

267 833

-1 085 000,00

-1 085 000

0

100

-1 625 386,10

-2 310 000

-684 614

70,36

-24 800,00

-926 000

-901 200

2,68

-24 800,00

-926 000

-901 200

2,68

-899 399,76

-385 000

514 400

233,61

Budsjett for vannområde Øyeren 2016 - V. 1
Vedtatt og godkjent av styringsgruppa:
Budsjett versjon 1 - 15.09.2015

Vannområde Øyeren
Inntekter
Tilskudd fra Fylkesmannen OA- Landbruksavdelingen
Tilskudd fra Fylkesmannen OA- Miljøvernavdelingen
Tilskudd Miljødirektoratet (via Vannregionmyndigheten Ø-FK)
Tilskudd fra Akershus FK
Tilskudd Østfold FK (VRM)

Budsjett

Merknad

100 000
100 000

Enebakk kommune
Fet kommune
Nes kommune
Rælingen kommune
Sørum kommune
Trøgstad kommune
Ullensaker kommune
Totale inntekter

188 000
234 000
539 000
74 000
348 000
190 000
352 000
2 125 000

103 000 medlemskontingent + 85 000 overvåkning*
124 000 medlemskontingent + 110 000 overvåkning*
314 000 medlemskontingent + 225 000 overvåkning*
39 000 medlemskontingent + 35 000 overvåkning*
198 000 medlemskontingent + 150 000 overvåkning*
110 000 medlemskontingent + 80 000 overvåkning*
197 000 medlemskontingent + 155 000 overvåkning*

Bruk av driftsfond (overført fra 2015)
Refundert mva
Sum inntekter og bruk av driftsfond

440 000
400 000
2 965 000

Fra regnskap 2015

Utgifter
Administrasjonskostnader
Lønn inkl. sosiale utgifter
Reiseutgifter (bil, offentlig, fly)
Kontormateriell, print
Leie av møtelokaler, kontor prosjektleder
Telefon og bredbånd, bruk
Kjøp av inventar og utstyr (PC-, kontorutstyr etc.)
Aviser og tidsskrifter (medlemskap)
Bevertning
Annonser
Opplæring i vannområdet (seminarer, foredrag, kurs)
Totale administrasjonskostnader

840 000
35 000
25 000
55 000
5 000
4 000
1 000
20 000
30 000
50 000
1 065 000

Konsulenttjenester
Overvåkning av vassdragene (overvåkningsprogram 2016)
Nye og videreførte prosjekter fra 2015**
Informasjonstiltak, oppdatering av vannområdets nettsider
Diverse konsulentbistand
Totalt konsulenttjenester

650 000
400 000
50 000
100 000
300 000
1 500 000

Betalt mva
Totale utgifter inkl mva

400 000
2 965 000

Vannområdeseminar

*Faktiske kostnader for overvåkning vil justeres ned dersom vannområdet mottar tilskudd til overvåkning
** Nye prosjekter foreslås av vannområdets faggrupper og prosjektgruppe

Versjon 21.9.2015

Foreløpig Seminarprogram «Fra tiltaksanalyse til handling»
Hvor / når: Thon Hotel Lillestrøm? / November / februar
Møteleder: Styringsgruppeleder/ Fylkesmannen
Tid
9:00 – 09:30

Tema
Registrering, kaffe

Holdes av

09:30 – 10

Innledning - t-analysen
miljøtilstanden i vassdragene –
uavklarte temaer

Kristian Moseby, prosjektleder

10 – 10:30

Arbeidet i vannregion Glomma
– fra plan til handling

Hilde Rønning / Helene
Gabestad, VRM – Østfold FK

10:30 – 11:00

Hvilke tiltak tror man må til for
å oppnå miljømålene?

Leif Simonsen, NorConsult

11 – 12

Lunsj

12:00 – 12:30

Oppslutning rundt miljøtilskudd
i Akershus og vannområde
Øyeren 2012 – 2015

Kari Engmark, Fylkesmannen
OA – Landbruk

12:30 – 13

Praktiske erfaringer fra
landbruksnæringen

Jan Stabbetorp, Romerike
Landbruksrådgivning
Eventuelt Bondelaget

13 – 13:30

Hva mener forvaltningen må til
for å øke tiltaksoppslutningen i
Landbruket?

Torunn Hoel, Sørum kommune

13:30 – 13:45

Kaffepause – noe å bite i

13:45 – 14:15

Hvordan er status for
kommunalt avløpsnett

Simon Haraldsen,
Fylkesmannen OA – Milljøvern.

14:15 – 14:30

En kommunes syn på
utfordringer med avløpsnettet
og spredt avløp

Leiv Knutson

14:30 – 14:45

Status for sur nedbør
problematikken i vannområde
Øyeren

Terje Wivestad

14:45 – 15

Oppsummering – avslutning

Kristian Moseby

Totalt 4,5 timer aktiv foredragstid = 9 innlegg a 30 min
Det legges opp til 20-25 minutter foredrag og 5-10 minutter innspill / diskusjon etter hvert innlegg.

