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                                                                            Referat 

 

Administrativ prosjektgruppe  

Møte nr. 2-2016 

 

Dato: 29.09.2016 

Tid: 12 – 15 

Sted: 
Gamle Herredshuset, 
Kirkebygda, Enebakk 

Møte innkalt av: Kristian Moseby 

Dokumenter 
gjennomgått i 
møtet: 

Vedlegg 1 - Foreløpig regnskap vannområde Øyeren 2016 

Vedlegg 2 - Forslag til budsjett vannområde Øyeren 2017 

Vedlegg 3 - Utkast handlingsplaner økologi, kommunalteknikk og landbruk 

Vedlegg 4 – Aktivitetsplan og møteplan VO Øyeren 2017 

Møtedeltakere: Anja Winger (Akershus fylkeskommune), Marit Haakaas (Trøgstad kommune), Stein 
Rosten (Enebakk kommune), Linda Grimsgaard (Rælingen kommune), Leiv O. Knutson (Nes kommune), 
Karl Alfred Bjølgerud (Fet kommune) Ruben Pettersen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus), Kristian 
Moseby (prosjektleder). 

 

Forfall: Ullensaker, Sørum, Eidsberg, Eidsvoll, Spydeberg, Nord-Odal, Sør-Odal, Aurskog-Høland, 
Norges Vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i 
Hedmark. 
 

Referent: Kristian Moseby 

Møteagenda 

 

10/16 - Velkommen 

11/16 – Orienteringssaker 

12/16 – Økonomi 

13/16 – Handlingsplaner for tiltak VO Øyeren 2016 

14/16 – VO Øyeren seminar  

15/16 – Forslag til nytt mandat VO Øyeren 

16/16 – Overvåkningsprogram VO Øyeren 2017 

17/16 – Vannområdets arbeid 2017 

18/16 – Årsmelding VO Øyeren 2016 

19/16 – Neste møte 

20/16 – Eventuelt  

 

 
10/16 - Velkommen  
 

Ansvar/ 
Frist 

Det var ingen merknader til referat fra møte 31.03.2016, dagsorden ble godkjent.   

 

 

 

11/16 – Orienteringssaker  

1. Forvaltningsplan for Glomma godkjent. 

Klima- og miljødepartementet godkjente 1.7.2016 forvaltningsplan for vannregion Glomma. Kristian 
orienterte om hovedtrekkene fra godkjenningsbrevet. KLD har ved sin godkjenning blant annet 
endret miljømålene for en rekke vannforekomster i Norge som er påvirket av vannkraft, deriblant to 
i vannområde Øyeren. Det er noe usikkerhet rundt hva disse miljømålendringene vil bety i praksis, 
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noe KLD anmodes om å redegjøre for i ett brev fra vannregionmyndigheten for Glomma.  

 

2. Masteroppgavetemaer NMBU 

Kristian har hatt dialog med NBMU om muligheter for å komme med innspill til temaer som  

vannområde ønsker å belyse. Det kom i møtet i faggruppe økologi 29.09.2016 opp innspill til  

temaer. Kristian sender innspillene til NMBU.  

 

3. FM-OA – anbefaling ifm overvåkning av leirpåvirkede elver 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte 27.06.2016 brev til alle vannområdesekretariatene i 

Oslo og Akershus (kopi til Østfold). I brevet kommer Fylkesmannen med anbefalinger til 
hvordan vannområdene bør legge opp overvåkning i leirpåvirkede vassdrag inntil eventuelt 

andre retningslinjer kommer. Økologigruppa følger opp anbefalingene ved neste revisjon av 

overvåkningsprogrammet.  

 

4. Befaring nordre Øyeren 12.09.2016 

Kristian orienterte om at det i regi av vannområdet den 12.9.2016 ble avholdt en befaring 

med båt på Øyeren, der 30 personer deltok. Målgrupppen var vannområdets styringsgruppe 

og prosjektgruppe, samt andre samarbeidspartnere, blant annet bondelagene og Norges 
jeger- og fiskerforening (fylkesrepresentantene). Formålet med befaringen var å bli kjent med 

forvaltningen rundt Øyeren, naturreservatet og naturmangfoldet, brukerinteressene og sette 
dette i lys av vannforvaltningsarbeidet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens 

naturoppsyn, Glommen og Laagens brukseierforening, Fetsund lenser og vannområde Øyeren 

holdt innlegg under turen.   

 

5. Paleolimnologisk undersøkelse Øyeren 

Kristian orienterte om undersøkelsen. En masterstudent ved NMBU vil gjennomføre 

undersøkelsene under veiledning av Thomas Rohrlack, forsker ved NMBU. Det ble i august 
innhentet sedimentsøyler fra Øyerens dypområde. Søylene er til analyse. Disse vil danne 

grunnlag for vurderinger rundt hvorvidt det har skjedd forandringer i blant annet erosjon og 

sedimentasjon, algesamfunnet, tilførsel av næringsstoffer og en rekke andre variabler. 
Studenten skal etter planen være ferdig med sin masteroppgave 15.mai 2017. 

 

6. Status for rapporteringssystem for tiltak vannregion Glomma 

Kristian orienterte om status for rapporteringssystemet. Det vil 14.12.2016 avholdes ett møte 

for alle prosjektlederne i vannregion Glomma, der utkast til rapporteringsopplegg vil 
presenteres. Systemet er planlagt å tas i bruk for første gang våren 2017. 
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12/16 – Økonomi  

Kristian la frem foreløpig regnskap (per 16.09.2016) og forslag til budsjett 2017 (versjon 
27.09.2016).  

 

I forslag til budsjett 2017 var det avsatt en pott til tiltaksmidler, som vil komme alle 
kommunene til nytte. Denne ønsket prosjektgruppa å døpe om til profilering/ nærmiljøtiltak. 

Det ble i møtet ikke konkludert med hva potten konkret skal brukes til, men det kom forslag 
om å tildele midlene etter søknad, og tiltak i forbindelse med brukerinteresser. Dersom 

styringsgruppa ønsker å opprettholde budsjettposten, avklares bruken av midlene nærmere. 
Foreløpig regnskap og forslag til budsjett for 2017 ble godkjent. Kristian justerer budsjettet i 

henhold til endringsforslagene man ble enige om i møtet og legger det frem for 

styringsgruppa.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

KM 

13/16 – Handlingsplaner for tiltak VO Øyeren 2016  

 

Kristian la frem endelige utkast til handlingsplaner; økologi (versjon 7.6.2016), landbruk + 

notat (versjon 20.9.2016) og kommunalteknikk (22.9.2016). Kristian stilte spørsmål om det 

bør gjøres en prioritering mellom tiltakene, og om de bør listes opp i prioritert rekkefølge. Det 
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var enighet om at man på ett seinere tidspunkt bør foreta en prioritering. Dette bør skje i 

etterkant av at vannområdet har fått en bedre oversikt over eksisterende 
tiltaksgjennomføring (rapportsystem Glomma), slik at viktige tiltak som er for lavt prioritert 

kan vurderes opprioritert. Kristian og faggruppelederne følger opp dette. 

 

Det ble diskusjon rundt rulleringen av regionalt miljøprogram i landbruket og hvorvidt 

vannområdets landbruksgruppe skal gi innspill direkte til Fylkesmannen. Prosjektgruppa 
mener at eventuelle innspill som skal sendes fra landbruksgruppa skal behandles i 

styringsgruppa. Kristian gir tilbakemelding til leder av landbruksgruppa.   

 

Handlingsplanene ble godkjent, med mindre endringer (skrivefeil) og er klare for fremlegg i 

styringsgruppa. Det oppfordres til at planene bør behandles politisk i kommunestyrene 
sammen med vannområdets årsmelding.    

 

 

 

KM 
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14/16 – VO Øyeren seminar  

 

Kristian orienterte om status for seminaret. Det kom ingen innspill. Arbeidsgruppa (Simon  
Haraldsen, Linda Grimsgaard, Leiv Knutson, Torunn Hoel og Kristian) jobber videre med  

program og videre fremdrift.  

 

 

 

15/16 – Forslag til nytt mandat VO Øyeren  

Det er ikke jobbet videre med forslaget til nytt mandat. Det avventes konklusjoner fra 
evalueringen som er satt i gang i vannområde Leira Nitelva. Leiv og Kristian jobber videre 

med forslag til nytt mandat. 

 

Vannområdet fikk fra bondelaget en forespørsel om å dekke møtegodtgjørelse for lokale 

bondelagsrepresentanter. Prosjektgruppa ønsker å innstille på at det ikke skal utbetales 
møtegodtgjørelse, da bondelaget er invitert med inn etter eget ønske og bør ha 

egeninteresse i å delta. Bondelaget er imidlertid en viktig samarbeidspartner. Saken tas opp i 
neste møte i styringsgruppa.  

 

LOK/ 

KM 
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16/16 – Overvåkningsprogram VO Øyeren 2017  

Kristian orienterte om økologigruppas innstilling til å utløse opsjon, samt eventuell revisjon av  

overvåkningsprogram for vannområde Øyeren 2017. Prosjektgruppa hadde ingen innspill.  

 

Det innstilles til styringsgruppa at vannområdet utløser opsjon for 2017 og at det ikke foretas  

endringer i antall stasjoner, frekvens eller parameterutvalg. Ullensaker kommunes  

endringsinnspill bør vurderes og godkjennes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  Kristian  

følger opp videre. 

 

 

 

KM 

17/16 – Vannområdets arbeid 2017  

Aktivitetsplan og møteplan (versjon 28.9.2016) for vannområde Øyeren for 2017 ble fremlagt. 
Kristian ønsket innspill til aktiviteter og eventuelle prosjekter i 2017. Det kom ingen innspill i 

møtet.  

 

Aktivitetsplan og møteplanen ble godkjent og legges frem for styringsgruppa. Eventuelle 

innspill sendes til Kristian. 
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18/16 – Årsmelding VO Øyeren 2016  

Kristian ønsket innspill til om det bør gjøres endringer i årsmelding for 2016. Det var enighet 
om at det bør legges opp til at årsmeldingen, hvis mulig, suppleres med sammenstilling over 

gjennomførte tiltak, dersom rapporteringssystemet for vannregion Glomma er klart.  
Årsmeldingen bør ellers opprettholdes slik den er.  

 

Det innstilles til styringsgruppa at årsmeldingen bør behandles i kommunene som 
orienteringssak på politisk nivå, sammen med handlingsplanene. Eventuelle innspill til 

årsmelding sendes Kristian.  

 

 

19/16 - Neste møte  

Neste møte blir 8. mars 2017. 

 

 

20/16 - Eventuelt  

 

-------------- 

 

 

 


