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Referat fra møte i temagruppe økologi den 19.10.17 

 
 

Til stede:   

Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune 

Hilde Birkeland, Skedsmo kommune (til lunsj) 

Linda A. Grimsgaard, Rælingen 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner kommune  

Liv Dervo, Nannestad kommune 

Terje Martinsen, Lørenskog (vara) 

Karl A. Bjølgerud, Fet kommune 

Line Gustavsen, prosjektleder (referent) 

 

 

Forfall:  Trygve Rognstad, Gran kommune 

Toril Giske, Oslo kommune 

Harald Johannes Foslien Løvstad, Lørenskog kommune  

Guro Haug, Nittedal kommune (leder) 

Heidi Nyland, Sørum kommune  

 

Ved behov:  Anja Winger, Akershus fylkeskommune  

Ruben A. Pettersen, Fylkesmannen 

 

 

Kopi og innkalling av referat sendes: 

Gjerdrum kommune v/Monica Gudim 

 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

32/17 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

33/17 Gjennomgang av referateter 
- Økologigruppa 
- Prosjektgruppa 

o Prosjektgruppa ønsker at vannområdet skal prøve å utgi ett 
«nyhetsbrev» to ganger i året. Det blir gjort ett forsøk før jul 
2017. Saker til nyhetsbrevet spilles inn til prosjektleder, 
samme med navneforslag til hva nyhetsbrevet kan hete. 

- Styringsgruppa 
o Flertallet av styringsgruppa heller mot å beholde en politisk 

styringsgruppe, avgjørelsen tas på neste møte i desember. 
 
Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering 

 

 

 

 

Frist for innspill 

på navn 

1.11.17, for 

saker 15.11.17 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

34/17 Runde rundt bordet: 
 
Nannestad:  
- Skisenteret i Nannestad har sendt spørsmål til kommunen om det 

er konsesjonsplikt for vannuttak fra Rotua til snøproduksjon. Det vil 
komme en høring fra NVE. 

- Skal arrangere en  fagdag om den nye regionale handlingsplanen for 
vann i november. Prosjektlederne fra både Huvo og Leira-Nitelva 
deltar med innlegg. 

 
Lunner:  
- En grunneier har sendt inn søknad til NVE om vannuttak til 

snøproduksjon. 
- Politikere ønsker en utredning om ny ledning til et nytt hyttefelt ved 

Mylla. Hva vil dette koste? 
- Vannprøver tatt i Harestuvannet, men resultatene foreligger ikke 

enda. 
- Harestuasentrum skal utvikles, og det vil bli store utbyggninger. 

Området er flomutsatt, og det vil skje mye i nærheten av vassdrag. 
 

Rælingen:  
- Konsesjonssak om snøproduksjon. Saken er på høring før den 

oversendes til NVE. Det gjelder Fjerdingbypytten som ligger 
innenfor markagrensa, og er i en vannforekomst som i dag er i god 
økologisk tilstand. 

- Stort press på bekker i kommunen, flere søknader om å få lukke 
dem. 

 
Ullensaker:  
- Gjødselkjeller som ble nevnt på et tidligere møte ligger i Ullensaker 

ikke i Gjerdrum. Det er tatt vannprøver, og det var veldig høye 
verdier her. Det jobbes med saken og opprydningen har startet. 

- Fokus på overvann og overvannsløsninger. Måsabekken som renner 
inn til Nordbytjernet fører med seg masse jern og mangan. Det sees 
på om det er en mulighet å delvis strupe bekken. 

 
Fet:  
- Jølsenområdet på kom.tek. Legge om  Jølsenbekken.  
- Renseanlegget på Tuen skal legges ned.  
- Ny VA-plan, men den drøyer. 
 
Lørenskog:  
- Befaring for å se om de kan få noen bedre flomvannsmålinger. 

Mener det er usikre målinger i dag. Ved siste flomhendelse gikk 
vannet gikk 0,5 meter over målestaven. Oslo har etablert 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

målepunktet, men Lørenskog betaler strømmen. Undersøker om 
det er et sted som vil fungere bedre som målepunkt 

- Jobber med flere rensedammer, purre opp Ahus. Ahus eier ett 
området som kommunen ønsker å overta for å anlegge en fangdam, 
men Ahus har ikke svart på henvedelsen.  

- Skulle tømt fangdammer, men vanskelig å få til. Når folk har tid så 
er ikke føret passende. 
 

35/17 Orienteringer 
 

o Prosjektet: Fisk som kvalitetselement i klassifisering av 
økologisk tilstand på Romeriksåsene. 
 Vi har endelig mottatt både tilsagnsbrev og pengene. 

Rapporteringsfristen er satt i januar 2018, noe som det 
er umulig for oss å rekke da vi fikk tilsagnet først i 
midten av september. Prosjektleder prøver å få tak i 
saksbehandler på Miljødirektoratet, men har ikke fått 
tak i vedkommende på telefon og ikke fått svar på 
tilsendt mail.  

 Planen fremover er å gjennomføre litt flere befaringer, 
og vurdere tidligere prøvefiskedata og tiltaksforslag. De 
områden som vi har befart og elfisket vil det bli 
rapportert på, pluss det vi kommer frem til ved å 
vurdere tidligere data. Så ønsker vi å få benytte resten 
av midlene til videre arbeid i 2018 hvor resten av el-
fiskearbeidet blir gjennomført og de siste vurderingene 
tas. 

o Faktaark 
 Vi er ikke i mål med tekstskrivingen til det første 

faktaarket, men førsteutkast til design kom i dag tidlig.  
 Forslaget er fint. Ønsker å ha med kontaktinformasjon 

og kommunevåpen på side to. 
o Edelkreps 2017 

 Østfold fylkeskommune sendte en til å filme under 
krepseundersøkelsene i september, og det ble laget en 
filmsnutt på litt over to minutter. Den er til nå nådd over 
4500 personer på Facebook. Romerikes blad har vært å 
snakket med prosjektleder og skal skrive om 
krepseprosjektet i papirutgaven og på nett. På nett vil 
de også benytte seg av filmen. 

o Stillingstittel til prosjektleder vil blir endret til «Daglig leder» 
fra 1. november 2018. Dette ble vedtatt i styringsgruppa 19. 
september etter at vannregionmyndighetene oppfordret 
vannområder som bruker stillingstittelen «prosjektleder» å 
endre denne. 

o  
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

36/17 Kunstgressbaner og gummigranulat 
 

- Prosjektleders kontaktperson hos ren kyst/fylkeskommunen har 

purret på de som sitter på svarskjemaene uten hell. 

- Hver kommune prøver å spore opp svarskjemaene. Viser det seg at 

det er mangler/ikke alt er svart på prøver vi å innhente disse 

opplysningene. 

- Følgende kommuner har ikke svart på undersøkelsen: Skedsmo, 

Sørum og Nittedal. Disse prøver å innhente opplysningene ved å 

bruke samme svarskjema som ble brukt i undersøkelsen. 

- Svarskjemaene sendes inn til prosjektleder som lager en oversikt 

over opplysningene. 
 

Vedtak: Alle kommunene prøver å spore opp svarskjemaene, og hente 
inn eventuelt manglende opplysninger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/ 1.12. 2017 
 

3717 Problemkartlegging Nordbytjern 
 
- Årets prøvetagning i Nordbytjern er snart over. Det er vanskelig å 

vurdere oppfølging før vi vet den endelige konklusjonen av hvordan 
tilstanden har vært i 2017.  

- Når rapporten foreligger bør oppfølging vurderes, og Fylkesmannen 
oppfordres til å bistå med denne vurderingen. 

 
Vedtak: Det vurdes om det trengs videreoppfølging av Nordbytjernet 
når endelig rapport for 2017 foreligger. Fylkesmannen oppfordres til å 
komme med en vurdering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FM før første 
møte i 2018 

38/17 Problemkartlegging vannforekomster i Nittedal 
 
I Nitelva i Nittedal er det to kraftverk som fører til at deler av Nitelva 
rett etter dammene tørrlegges. Denne delen av Nitelva er ikke en SMVF 
og skal oppnå miljømålet innen 2021. Vannforekomsten er i dag satt i 
god tilstand ifølge vann-nett, men det er usikkert om dette er riktig. 
 
Bildene som er tatt ser ikke bra ut, med tørrlegginger nedenfor 
kraftverkene.  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal i samarbeid med Fylkesmannen i 
Oppland ta initiativ til å starte problemkartleggingen med en befaring. 
Vi purrer på fylkesmannen om hvordan dette ligger an.  
For krepsen kan dette potensielt være ett problem hvor de blir utsatt 
for høyere predasjon på de tørrlagte delene, pluss at de kan få 
problemer med å spre seg nedover i vassdraget. 
 
Det er et problem med kraftverk som ikke har konsesjonskrav, da har 
kommunene lite virkemidler for å påvirke driften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guro Haug og 
prosjektleder / 
1.11.2017 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

 
Vedtak: Dette skal sees på i 2018, og i samarbeid med Fylkesmannens 
problemkartlegging. 

39/17 Edelkreps 2018 
 
Det har blitt satt opp en oversikt over hvor det er registret kreps i 
vannområdet. Informasjonen er i hovedsak hentet fra artskart.  
Kommunene oppfordres til å snakke med lokalpersoner for å undersøke 
om det er steder i kommunen hvor det er/har vært kreps tidligere som 
ikke står oppført i oversikten. 
 
Det er registeret kreps noen steder i Leria, og både på toppen av og 
nederst i Gjermåa. Det vil være interessant å finne ut om krepsen 
nederst i Gjermåa kommer fra Leira, eller om det er kreps i hele 
Gjermåa.  
Det er også registrert en god del steder med kreps i Lørenskog og noe i 
Rælingen. 
Det blir for mye å kartlegge alt på ett år, vi deler derfor opp over to år, 
og søker midler til kartlegging av Leira (med sidebekker) og Gjermåa i 
2018 og om kartlegging i Lørenskog og Rælingen i 2019. 
 
Prosjektleder utarbeider søknadsforslag som gjennomgås på første 
møte i 2018. 
 
Vedtak: Det søkes midler til kartlegging av kreps i Leira og Gjermåa i 
2018 og i Rælingen og Lørenskog i 2019.  

 
 
 
 
 
Alle / 1.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder / 
4.01.2018 
 
15.01.2018 
 

40/17 Vasspest 2018 
 
Det er registret vasspest enkelte steder i vannområdet i artskart. Det 
finnes vasspest flere steder, blant annet ved Slattum. Her observerte 
prosjektleder vasspest senest i september 2017, under prøvetaging av 
bunndyr og begroingsalger. I en rapport fra 2012 ble det anbefalt å 
gjennomføre en grundig kartlegging av Leira, da det finnes vasspest i 
Nordbytjern, og Nordbytjern er tilknyttet Leira via bekken Teia.  
Det er samtidig lenge siden det ble kartlagt i Nitelva, så det bør bli sett 
på på nytt også her.  
Vasspest er en av truslene mot edelkreps, så å kartlegge vasspest og 
edelkreps samme året er fordelsaktig. 
For å få til et realistisk prosjekt deles kartleggingen opp over to år, hvor 
vi begynner med Leira med sidebekker i 2018 og tar Nitelva med 
sidebekker i 2019. 
 
Prosjektleder utarbeider søknadsforslag som gjennomgås på første 
møte i 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder / 
4.01.2018 
 
 
 



6 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

Vedtak: Det søkes om midler til å kartlegge vasspest i Leira med 
aktuelle sidebekker som Teia i 2018, og i 2019 søkes det om midler til 
kartlegging i Nitelva. 

15.01.2018 

41/17 Fiskevandringshindre 
 
Det har kommet inn mer data på vandringshindre. Rælingen og Lunner 
har satt datoer for befaringer. Det gjenstår fortsatt en god del 
kartlegging i mange av kommunene. Prosjektleder tar kontakt med hver 
enkelt kommune om videre oppfølging av kartleggingen. 
Det er også viktig å oppdatert informasjon om hva som vil skje med de 
foreslåtte nedlagte dammene. Alle som har slike dammer i sin 
kommune følger opp dette. 
 
Vedtak: Prosjektleder tar kontakt med hver enkelt kommune om videre 
oppfølging av kartleggingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder / 
23.11.2017 

42/17 Høring om endringer i vannforskriften 
 
Det har blitt sendt ut en høring om endringer i vannforskriften hvor det 
blant annet foreslås å flytte vannregionmyndigheten fra 
fylkeskommunen til fylkesmannen. 
 
- Det har blitt påpekt internasjonalt at årsaken til at arbeidet i Norge 

og Vannregion Glomma har værte en suksess er den gode lokale 
forankringen, og nedenfra og opp modellen. Ved å flytte 
vannregionmyndigheten fra fylkeskommunen til fylkesmannen vil 
dette endres da det blir en mer statlig styring av arbeidet med 
vannforskriftetn.  

Økonomi bør påpekes i høringssvaret. 
 
Følgende argumenter kom frem under møtet: 
- Forslag om at vannforskriften ikke lengre skal være hjemlet i plan- 

og bygningsloven men i naturmangfoldloven. Dette er det mest 
problematiske.  

- Fylkesmannen har hatt alt ansvaret tidligere, hvorfor flyttet man til 
FK i utgangspunktet?  

- Hva vil det egentlig innebære å «koble fra» regional planmyndighet 
(som jo FK faktisk er), og ikke la fylkespolitikerne lenger ha noe 
ansvar i forhold til vannforskriften 

- Svekkes økonomien i sum? Akershusfylkeskommune har satt av 
ekstra penger til vannarbeidet.  

- Fylkesmannen er veldig presset på ressurser, både tid, personer og 
penger. Står i forslaget at en stor del av pengene vil flyttes til 
Fylkesmannen. Men er en stor del nok? 

- Plan og bygningsloven er den aller viktigste loven i forhold til natur 
og miljø og vann. Den er godt kjent. Alle vet å forholde seg til den. 
Naturmangfoldloven er en mye «svakere» lov og blir tatt litt lett på. 
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Redd for å miste den sterke tilknytningen til plan og bygningsloven. 
Dette bør påpekes. 
 

Hilde har snakket med Anja i Fylkeskommunen og her er kommentarer 
fra Anja: 
- Forlsaget om å flytte fra Plan og bygningsloven er vanskelig, men 

det er nok noen grunner til dette forslaget. Noen fordeler hvis 
denne endringen går igjennom:  
o Plan og bygningsloven er så streng og stiller strenge krav, har 

ført til at det har vært vanskelig å få blant annet veilederne 
klare. 

- Kommer en ny Viken region.  
- FM er «sjef» for naturmangfoldloven.  
- Forutsetter at organisasjonsstrukturen får bestå.  
- Strukturen blir mer viktig fremover, og den er litt skjør. 

Vannområdearbeidet må opprettholdes og spesielt i tettbebygde 
strøk. 

 

 

Temagruppe er litt bekymret over hva frakoblingen fra plan- og 
bygningsloven føre til? Ber prosjektleder om å be 
vannregionmyndigheten å utrede dette, og om å se på om det vil bli 
godt nok med naturmangfoldloven. 
 
Det vil være til hjelp for kommunene om prosjektleder kan utarbeide 
ett notat som kommunene kan benytte seg av i sine høringssvar. 
Prosjektleder er i kontakt med Vannområde Huvo om et samarbeid om 
et slikt notat, og vil kunne sende ut dette til kommunene senest 1. 
november. 
Om vannområdet skal sende inn ett separat høringssvar er det opp til 
stryingsgruppa å beslutte, men kan være aktuelt da det direkte påvirker 
arbeidet i selve vannområdesekretariatet, og ikke bare kommunene. 
 
Vedtak: Projektleder utarbeider et høringsnotat i samarbeid med 
vannområde Huvo, så langt stryingsgruppa sier ja til dette, og sender 
det ut til kommunene senest 1. november 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder/ 
1.11.2017 

43/17 Bytte av gruppeleder for 2018 
 
Etter planen går Nittedal/Guro Haugs periode ut ved nyttår. Sørum er 
neste i rekken hvis Guro vil si fra seg vervet. Guro har stilt seg til 
disposisjon for å være leder i ett år til da det kan se ut til å bli fokus litt 
fokus på Nittedal i 2018.  
 

Vedtak: Guro Haug gjenvelges som gruppeleder for 2018. Leder i 2019 
blir Sørum kommune.  
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Sak Innhold Ansvar/Frist 

44/17 Møteplan 2018 
 
- 11. januar 
- 19. april 
- 23 august 
- 25. Oktober 
-  
Vedtak: Møteplanen godkjennes. 

 

  Eventuelt 
 
Flomsikringsplan: 
Bjarte Hunnestad – Gjerdrum, og Morten Nårstad – Fet, tok initiativ til 
et møte med prosjektleder for å diskutere behovet for en 
flomsikringsplan for vassdragene, og lurte på om dette var et aktuelt 
tema for vannområdet. Økologigruppa mener at det bør initieres en slik 
plan, og at det er riktig at vannområdet deltar i et slikt prosjekt, men at 
det ikke er vannområdet som skal lede dette. 
Økologigruppa/vannområdet kan eventuelt utarbeide et notat om 
temaet som kan løftes opp problemstillingen i kommunene. 
Det er prosjektgruppa som tar en avgjørelse som spilles inn til 
styringsgruppa om hvilken rolle vannområdet eventuelt skal ha i et slika 
arbeid. 

 

 


