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Referat fra møte i temagruppe økologi den 20.04.17 

 
 

Til stede:   

Guro Haug, Nittedal kommune (leder) 

Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune 

Hilde Birkeland, Skedsmo kommune 

Linda A. Grimsgaard, Rælingen 

Karl A. Bjølgerud, Fet kommune 

Ruben A. Pettersen, Fylkesmannen 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner kommune  

Harald Johannes Foslien Løvstad, Lørenskog kommune  

Toril Giske, Oslo kommune 

Line Gustavsen, prosjektleder (referent) 

 

 

Forfall:  Trygve Rognstad, Gran kommune 

Liv Dervo, Nannestad kommune 

Heidi Nyland, Sørum kommune 

 

Ved behov: Anja Winger, Akershus fylkeskommune 

 

 

Kopi og innkalling av referat sendes: 

Gjerdrum kommune v/Monica Gudim 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 
11/17 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

12/17 Gjennomgang av referateter 
- Økologigruppa 
- Prosjektgruppa 
- Styringsgruppa 
 
Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering 

 

13/17 Runde rundt bordet: 
Sørum: Stena recycling fått pålegg av fylkesmmanen i å rydde opp i blant 
annet utslipp av miljøgifter innen 1. mai 2017. Skjer ikke dette vil de bli 
stengt. 
 
Skedsmo:  
- Gummigranulat: Det er i alt 13 kunstgressbaner i Skedsmo kommune. 

Det brukes ca. 50 tonn til påfyll på banene årlig. Det testes ut et 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

alterntiv, korkgranulat på den sist anlagte banen i Slora idrettspark. Det 
er ennå ikke iverksatt særskilte tiltak mot avrenning av granulat til 
vassdrag, bekker og raviner. Kommunen avventer mere retningslinjer 
ovenfra og nasjonale anbefalinger av tiltak og virkemidler mot 
mikroplast. Politikerne er veldig opptatt av dette. 

- Fiskevandringshindre: Har begynt å nøste litt, men er en jobb som må 
gjøres.  

- Stor områdereguleringsplan for Nitelva. Høringsfrist 20. mars men noen 
har fått utsatt frist. Så langt kommet inn 24 innspill. 

- ROAF regulering – ønsker å lage en rensedam for å rense sigevann fra 
deponiet.  

- Fremmede arterTrainee som har laget en handlingsplan for bekjempelse 
av fremmede arter. Blitt politisk behandlet. Følger med penger i fem år 
til å jobbe med bekjempelse av arter. Kjempespringfrø, kanadagulris,  
kjempebjørnekjeks, hagelupin, parkslirekne, russesvalerot og brunsnegl. 
Skal rulleres hvert fjerde år.  
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2017/1654  

- Kartlegging av friluftsliv. Revisjon av grøntsoneplan.  
Nittedal:  
- Gummigranulat: skal gå i dialog om drifta med idrettsrådet om å 

redusere utslipp ved snømåking og drift av banene. For skoler som skal 
bygges med idrettsbaner, så er det samtaler med plan om de kan stille 
noen krav til banene.  

- Røyeutsetting i Nordvannet.  
- Vage dam – mye forurensning fra sedimentene. Skal skje en opprydning 

i sommer. Delvis opprydning. Skal prøve å få FMOA til å kreve en 
fullstendig opprydning.  

- Sandaas fått midler til elvemusling fra FMOA.  
- Slattum renseanlegg blir lagt ned først. FMOA er koblet inn i saken. 

Åneby blir lagt ned sist. Tenker mer på å legge kabelen på land.   
- Kartlegging av friluftsliv. 
Lørenskog: 
- Gummigranulet: Har 5 baner og de etterfylles med 5 tonn 

gummigranulat per år, brukes på alle baner. Forsvinner med snøen når 
den måkes. Prøver å legge snøen der man kan gjenvinne 
gummigranulaten.  

- Vandringshindre: Snakket med Lørenskog jakt og fiske, de skal sende 
over liste over hindre med vandringshindre i kommunen. 

- Tømme alle sandfang – student i sommer med å kartlegge alle 
sandfangene. Og få tømt dem etter hvert. 400 sandfang som de vet om. 

Rælingen:  
- Gummigranulat: verbalvedtak i kommunestyret. Bytte ut med kork? 

Kork er dårligere alternativ. Tilstandsrapport for natur og miljø hvert år 
og her har kunstgressbaner og gummigranulat kommet inn. Få inn i 
driftsavtalen om gratulanter. Sikkerhetssoner rundt nye anlegg. 

- Fiskevandring: Rælingen jakt og fisk.  
Fet:  
- Renseanlegget på Tuen blir kanskje faset ut i løpet av året.  
- Det jobbes i Jølseveien, kommunen passer på at det blir gjort på riktig 

måte. 

https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2017/1654
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2017/1654
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Lunner:  
- Gummigranulet: Politisk vedtak om gummigranulat for å finne ut om det 

er forurensning av dette i kommunen.  
- Byggeprosjekt ved grensa til Nittedal. Veivesenet har et byggeprosjekt, 

sjekker ut forurensning til vannet.  
- Hyttebygging – utslipp. Sliter med gode løsninger for toaletter. Nitelva. 

Lite øverst i Leira.  
- FMO bedt miljødirektoratet å fjerne gruveforurensning.  
Ullensaker:  
- Mye utbygging i Jessheim sentrum som kan påvirke overvåkingen ved 

en stasjon.  
- Kløfta renseanlegg skal legges ned – Leira. Over til Gardermoen. Det er 

ett punktutslipp der oppe. Det vil bli en bedre rensing totalt sett.  
- Kartlegger friluftsområder. 
Oslo:  
- Fiskevandring,  
- gummigranulat ellers i Oslo.  
- Får på plass nye reserve vannkilde, men kan ikke regne med at det blir 

frisluppet vann til Nitelva som resultat av dette. 
FMOA:  
- Ås gård, nytt deponi (Nittedal) fått tillatelse. Kan påvirke Nitelva. Få til 

ett spleiselag i forbindelse med overvåking av utslipp her? Åsbekken er 
rett nedenfor og det er kreps og musling der. 

- Sendt ut en praktikant for å ta vannprøver på Romeriksåsen. Veldig surt 
i fjor, men bedre nå i år så kalkingen i fjor fungerer. 

 
14/17 Orienteringer 

 

- Overvåking 
o Biologisk overvåking 

 Tre utlysninger ute på anbud 

 Vannplanter – frist 21.4.2017 

 Bunndyr – frist 12.5.2017 

 Begroingsalger – frist 15.5.2017 
 Fylkesmannen kommer til å legge inn en føring på midlene 

vi får tildelt til overvåking i  2017 om at de skal dekke 
kostnader ved biologisk overvåking, inkludert nye 
stasjoner i Nannestad. 

o Fysisk – kjemisk 
 Rambøll er nesten ferdige med årsrapporten. Ble forsinket 

grunnet sykdom. 
- Vannmarsjen 

o Totalt 7 deltagere, gått totalt 225 km. Ønsker flere deltagere i 
2018, muligens utfordre ett nabovannområde. 

- Rapportering 2016 
o Rapporteringen for 2016 vil først foregå etter sommeren. Dette 

grunnet kapasitetsmangel slik at data som skal inn i det nye 
rapporteringssystemet ikke er på plass før da. 

- Logo 
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o Styringsgruppa har sagt ja til å få utarbeidet en logo. 
Prisforespørsel ble sendt ut til tre firmaer, og to svarte innen 
fristen. 

- Promoteringsmateriale 
o Styringsgruppa har også sagt ja til å utarbeide noe 

promoteringsmateriale. Tanken er å få laget en roll-up, og noen 
gaver til foredragsholdere, for eksempel miljøvennlig bærenett 
med den nye logoen. 

- Nordbytjern 
o Vil bli gjennomført planktonprøver i Nordbytjern i perioden mai – 

oktober. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

15/17 Tilskudd fra FM til overvåking av vannforekomster påvirket av landbruk 
 
Ta en diskusjon om hvordan vi dekker kostnadene til overvåkingen, før vi 
bestemmer ny nøkkel.  Tar det opp i prosjektgruppa på møtet 3. mai 2017.  
 
Vedtak: Økologigruppa ønsker at prosjektgruppa tar en diskusjon om 
hvordan overvåkingskostnadene fordeles, før det blir avgjor en ny nøkkel for 
midlene fra FMOA. 

 
 
 
 
 
Prosjektleder/ 
prosjektgruppa 

16/17 Fakta-ark 
Det er mange aktuelle temaer for faktaark hvor vi kan søke FMOA om 
penger til utarbeidelsen av. Eksempler er elvemusling og kreps (Terje 
Wivelstad) fremmede arter osv. De fleste temaer kan vi søke midler om.  
- Vi bør vurdere ”levende” faktaark – elektroniske versjoner kan 

inneholde for eksempel filmer.  
- Trekke frem hva privatpersoner kan gjøre.   
- Mulige temaer: Badevannkvalitet, åpne overvannsløsninger (klima, 

flom, fordrøyning) Hva kan folk gjøre!   
- Kan ha kampanjer på feks medisiner, overvann osv. Oslo har gode sider 

for overvann. I stedet for å ha ett enkelt faktaark, kan vi skape en 
kampanje rundt ett tema.  

 
Tema for 2017: 
- Hvorfor skal vi ta vare på vannet? 
2018 
- Gummigranulat 
- Fiskevandringshindre  
 
Vi bør lage små filmsnutter av arbeid som foregår i vannområdet, Ruben kan 
bistå med for eksempel filming av el-fiske, sparkeprøver osv. Dagens 
ungdom er mer interessert i levnede medier enn faktaark. Kan opprette en 
youtube-kanal. Kan søke midler til slike filmsnutter. Vannregionmyndigheten 
har også en person som det er mulig å benytte seg av for å lage filmsnutter. 
 
Vedtak: Tema for 2017 blir Hvorfor skal vi ta vare på vannet. Faktaarket blir 
utgitt høsten 2017. Tekstforslag utarbeides av redaksjonsgruppa og sendes 
til gjennomsyn/vurdering i økologigruppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder 
 
 
 
 
 
Redaksjonsgruppa 

17/17 Fiskevandringshindre  
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Alle kommunene ser igjennom hva som finnes av informasjon i sin kommune 
og tar kontakt med aktuelle miljøer for eksempel jeger og fisk. 
Ved mangel på tid, start med vannforekomster som er i dårligere enn god 
tilstand, og der vi vet det er minst ett vandringhinder. Informasjon fylles inn i 
utsendt skjema som sendes tilbake til prosjektleder før sommeren.  
Vi må så avgjøre hvilke områder vi skal befare til høsten. Vi kommer ikke til å 
rekke alt i 2017, men vi må rekke noe i hver kommune!  
 
Tips: Sjekk laserdata-kart å se på høydeprofilene. Her kan vi få sett mer i 
terrenget. Norgeskart. Høyde.no  
 
Vedtak: Før sommeren sjekker alle opp i sin kommune hva som finnes av 
informasjon og kontakter eventuelle jeger og fiske foreninger. Ved 
kapasitetsproblemer velges noen vannforekomster med dårligere økologisk 
standard enn god hvor man vet det er minst ett vandringshinder. 
Prosjekleder kontaktes hvis det er behov for bistand i arbeidet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/ 30. juni. 

18/17 Rullering av gjeldende fiskekultiveringsplan 
 
Fylkeskommunen er så å si ferdig med planen, som så skal sendes på høring. 
Det vil da bli mulig å komme med innspill. Alle må passe på å sjekke det som 
står om sin kommune nøye. 

 
 
 
 

19/17 Møteplan 2017 
 
24. August 
19. Oktober 
 
Vedtak: Møteplanen godkjennes. 

 

10/17 Eventuelt 
 
- Edelkrepsprosjekt i Nittedal/Lunner. 

o Har fått tilsagn fra FM på 95 000 kr. 
o Skedsmo kunne være interessert i et spleiselag hvis 

undersøkelsene kan ta deler av Skedsmo også 
o Nittedal og Lunner skal se om de kan spe på med egne midler. 
o Rapportering innen 15. november. 

- Elvemuslingsprosjekter i vannområdet i regi av Kjell Sandaas – 
Naturfaglige konsulenttjenester: 
o Flytting av elvemusling til sidebekker i Nitelva – 27.400 kr. 
o Internflytting av elvemuslinger, kontroll og tiltak i Leira – 32.000 

kr. 
- Ulovlig utsetting av gjedde/fisk 

o Prøvefiske med garn for å bekrefte. Eventuelt 
kommuneadvokaten som leverer en anmeldelse. 

Filmer – få filmet under kartlegging av kreps.  

 

 


