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Referat fra møte i temagruppe økologi den 15.05.18 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Hilde Birkeland, Skedsmo 

  Toril Giske, Oslo  

Anette Åkerstrøm, Ullensaker 

Eli Tangen Eggum, Sørum  

Karl Alfred Bjølgerud, Fet 

Liv Dervo, Nannestad 

Harald Johannes Foslien Løvstad, Lørenskog 

Ruben A. Pettersen, FMOA 

Line Gustavsen, prosjektleder (referent) 
 

Forfall:   

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Guro Haug, Nittedal kommune (leder) 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

  Anja Winger, AFK 

   

 

Kopi av referat sendes: Gjerdrum kommune 

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
14/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

15/18 Gjennomgang av referater 
 
- Referatene fra siste møte i økologigruppa og styringsgruppa ble 

gjennomgått. 
 
 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 

16/18 Orienteringer 
 
- Biologisk overvåking 

Det har vært en anbudsrunde for biologisk overvåking i 
vannområdet i 2018. I tillegg til stasjoner som er valgt 
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grunnet usikre resultater i 2017 er det tatt med tre stasjoner i 
Nittedal som er tilknyttet nye Engadalen deponi. Kostnader 
tilknyttet overvåking av disse tre stasjonene dekkes av 
deponiet. 
Det kom inn kun et tilbud, og det vil bli kontraktsmøte i uke 
21. 

- Nordbytjern 
Det ble sendt en forespørsel til FMOA om bistand til å 
gjennomføre oksygenmålinger under isen på senvinteren, 
men FMOA avslo forespørselen. Oksygenmålinger bør 
vurderes gjennomført neste gang vinterforholdene er 
tilsvarende som vinteren 2017/2018. 
Det er diskutert muligheten for å gjennomføre 
paleolimnologiske undersøkelser – daglig leder skal ta 
kontakt med miljøet på Ås for å forhøre seg mer om dette. 

- Katlegging av edelkreps 
Vannområdet har fått tilsagn på 147 500 kr fra FMOA til 
kartlegging av edelkreps i Kverndalsbekken/Tveia, Leira og 
Gjermåa. Daglig leder skal lage kravspesifikasjon så fort som 
mulig. 

- Vassdragene no. 2 
Skal utgis før sommeren (i juni/juli). Viktig å melde inn saker 
til daglig leder. 

- Prosjektering av vandringshinder mellom Store og Vesle Vikka 
HUVO har fått midler til sitt prosjekt, så da vil det mest 
sannsynlig bli gjennomført en prosjektering for dette 
vandringshinderet. Daglig leder har fortløpende kontakt med 
daglig leder i VO HUVO. 

- Faktaark om flom 
Redaksjonsgruppa jobber med innholdet. Satser på å nå 
fristen som er før sommeren. 

- Informasjonsmøter om håndtering av hestemøkk 
Landbruksgruppa arrangerte i april to informasjonsmøer for 
hesteierer om håndtering av hestemøkk. Totalt mellom 55-60 
deltagere. Utarbeidet informasjonssbrosjyre som også skal 
sendes ut i posten når ny gjødselsvareforskrift foreligger. 

- Seminar om sandfang 
Kom.tek gruppa arrangerte seminar om sandfang i mars. 46 
påmeldte ink. Foredragsholdere. 

- Prosjekt Romeriksåsen 
Snøen har ligget lenge på Romeriksåsen, så ikke startet enda. 
Men vært planlegningsmøte i vinter. Daglig leder sender 
søknad om utsatt rapporteringsfrist innen utgangen av uke 
21. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/ved anledning 
 
 
 
Daglig leder og 
kommunene langs 
Leira/snarest. 
 
Alle/15. juni 2018 
 
 
Daglig leder/fortløpende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/uke 21 
 

17/18 Runde rundt bordet 
 
Lørenskog: 
- Bekken i Grønlia skal åpnes over 250 meter, ligger nå i rør. 
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- Oljeutslipp fr Cirkel K. ut i Fjellhamarelva. 1 
- Utslipp i Langvannet – noen har tømt 3 brannslukningsapparater. 

Innspill fra FMOA at dette bør anmeldes. Bildene sendes til 
vannområdet for sak på Facebook. 

- Utslipp av tungmetaller i Fjellhamarelva fra deponi – FM følger 
dette opp. Deponiet har blitt pålagt å vise prøveresultater 
fremover og å lagre ting under tak. 

- Vassdragsrapporten for Lørenskog 2016 er nå klar. Arbeidet med 
rapport for 2017 startes. 

- Jobbes med ny hovedplan for avløp. 
Oslo 
- VO Oslo: hatt utlysning på miljøgifter i fisk og fått midler fra 

miljødirektoratet og statensvegvesn til prosjektet. Har opsjon på 
mikroplast i magesekken til fisk. Skal undersøke 
Lysakervassdraget og Mærradalsbekken. 

- Vann og avløpsetaten har lagd en plan på forholdene i marka – 
hvordan inngrap påvirker økologisk tilstand. NIVA utførte en 
skrivebordsjobb i 2013, nå følges dette opp i felt i Helgeren. Fisk, 
bunndyr og vannplanter skal undersøkes, vannkjemi som 
støtteparameterer. Rapporteringsfrist 1. juni 2019. 

- Skal lage ny hovedplan for vann og avløp, en helhetlig plan. Skal 
inneholde ROS analyser. Etaten jobber mer risikobasert nå enn 
tidligere. 
Sørum 

- Sluttføring av ravinekartlegging i Sørum. Signert avtale i mai og 
feltarbeid gjennomføres i sommer. Totalt 26 områder skal 
undersøkes. 

- Frogner næringspark – stoppet grunnet vern av raviner. 
- Landbruk jobber med SMIL og RMP 
- Kom.tek. har lagd en veileder for beboere i forbindelse med 

opprydding av spredt avløp 
- Jobbet mye med damnedleggingssaken. 
- Fått klagesak på håndtering av gummigranulat på Frogner 

stadion. 
Fet 
- Reguleringsplan for Tuen renseanlegg. Det mester er sanert og 

renseanlegget skal fases ut.  
- Ravineregistering utenfor vannområdets grenser er gjennomført. 

Rapporten kommer snart. 
Nannestad 
- Jobber med kommuneplanrullering – samfunnsdelen er nå på 

høring. De har fått inn noen setninger på raviner og miljø. 
- Jobbes mye med arealbestemmelser, og ønsker gode eksempler 

fra andre kommuner på gode setninger som kan benyttes. TIPS: 
se Asker/Bærum. Ønsker en veileder for kommunene. Innspill fra 
FMOA: viktig å få inn hensynssnene inn i kartverket. 

- Kommunedelplan om naturmangfold 
- Beverforskriften er ikke på plass, så ingen jakt på bever nå. 

Forventer flere skadefellingssøknader til sommeren langs Leira. 

 
 
 
Harald/25.5.2018 

                                                           
1 FMOA: Viktig at dette meldes fra til Kystverket, som melder fra til FM. FM har ikke så langt fått melding om 

dette. Brannvesenet plerier å være flinke med å melde i fra til Kystverket. 



4 

 

- Hadde ett internt vannmøte i kommunen 9. mai. 
Skedsmo 
- Kommuneplanrullering- omfattende prosess til tross for 

sammenslåing i 2020. Målsentingen er at den skal vedtas i 2019. 
- Temaplan for raviner er underveis. 
- Studenter jobber med en case for åpning av bekk på Skjetten. 
- Flomsituasjonen følges tett nå. Spesielt i Nitelva. Leira er mer 

utsatt for nedbørsflommer. 
- Brånåsen deponi har vært oppe i kommunestyret. Det er gjort 

mange målinger, og flere skal utføres. I tillegg skal det undersøkes 
mer rundt arsen og benzen. 

- Snødeponi rett ved Isaksbekken er uheldig. 
Rælingen 
- Tilstandsrapport for natur og miljø kommer snart. 
- Sentrumsutviklig – utvikling av Fjerdingby – ravine vil bli gjenfylt. 

18/18 Kunstgressbaner og gummigranulat 
 
- Daglig leder viste bilder fra tre kunstgressbaner i Lørenskog og to i 

Skedsmo. Store mengder gummigranulat på avveie, spesilet på en 
bane i Lørenskog. Daglig leder skal prøve å få tatt en befaring til 
alle banene i vannområdet så fort som mulig. 

- Viktig at notatet blir løftet opp i styringsgruppa og videre igjen fra 
dem når det er ferdig.  
 

- Det bør nevnes i notatet hvilke vannforekomster de ulike banene 
ligger i, og nevne hvor slukene kommer ut. 

- Viktig å få med avbøtende tiltak og hva man bør tenke på når man 
anlegger nye baner. 

 
- Daglig leder tar en samtale med hver enkelt kommune for 

vurdering av kommunens kunstgressbaner og trusselgrad for 
vassdrag. 

 
- Mål er å ha ferdig notat til behandling i prosjektgruppe og 

styringsgruppe i september 2018. 
 
 
Vedtak: Daglig leder utarbeider et helhetlig utkast til notat med 
innkomne innspill før det sendes ut på nytt til økologigruppa. 

 
 
 
 
Daglig leder/uke 20 og 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/ før sommeren 

19/18 Kartlegging av vasspest 
 
- Vannområdet har fått avslag på søknaden til Miljødirektoratet om 

kartlegging av vasspest. Søknadpotten var mer for tiltak enn 
kartlegging.  

- Det er satt av 100 000 kr på budsjettet til en kartlegging, så vi 
gjennomfører en begrenset kartlegging i 2018 hvor vi i 
utgangspunktet har hovedfokus på Kverndalsbekken/Tveia og 
Isakbekken.  

- Hvis kartleggingen av edelkreps ikke krever hele budsjettet kan 
noe av midlene fra VO omdisponeres til kartlegging av vasspest. 

- Det er kommunene som bør kontakte grunneiere. 
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- Daglig leder trenger å ha en lite arbeidsgruppe – tar kontakt med 
de aktuelle kommunene etter møtet. 

- Innspill til kravspesifikasjonen 
o Skrive i kravspesifikasjonen at tilbyder skal nevne 

hvordan de skal unngå å spre vasspest – greit 
tildelingskriterie 

o Må ha med at dataene skal legges inn i 
artskart/artsobservasjoner 

o Rapporten må leveres til gjennomlesning før den 
ferdigstilles. 

o Enighet om at oppdragsforståelse teller mer enn pris. 
- Daglig leder fullfører kravspesifikasjonen og får den ut til tre 

aktuelle tilbydere så fort som mulig. 
- Daglig leder kontakter Cathrine Curle hos FMOA for å høre om 

aktuelle konsulenter. 
 
Vedtak: Utkast til kravspesifikasjon godkjennes med innkomne 
innspill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/uke 21 
 
Daglig leder/uke 21 

20/18 Studietur 2018 
 
- Det jobbes med å få på plass et program. Vil bli påmelding i løpet 

av siste halvdel av juni. Hvor stor egenandelen blir på vil avhenge 
av antall deltagere og program. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

08/18 Vassdragsovervåking 2017 
 
- Endelig overvåingsrapport er nå levert til vannområdet fra 

Norconsult. Resultatene fra den kjemisk-fysiske overvåkingen 
samsvarer på flere stasjoner dårlig med resultatene fra den 
biologiske overvåkingen, der støtteparameterne stort sett viser 
bedre resultater enn de biologiske. 

- Trendanalyser er ikke tatt med i år, da modellen som Norconsult 
benytter ikke takler hull i tallmaterialet. Daglig leder skal jobbe 
med å få tettet hullene til rapporten for 2018.  

- Det vurderes også å få satt bort jobben med trendanalyser til en 
statistiker som vil velge modell som passer tallmaterialet – noe 
som er den vanlige prosedyren i statistikk. 

 
- Alle kommunene bes gå igjennom resultater for sine stasjoner. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/18 Kartlegging av fiskevandringshindre 
 
- Ingen av kommunene har jobbet vidrer med dette, det har heller 

ikke VO. Må sette mer fokus på dette nå fremover. 
 
Vedtak: Daglig leder tar kontakt med kommunene så fort som mulig. 
 
 

 
 
 
 
Daglig leder/snarest 

23/18 Glommadata og Vann-Nett  
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- Daglig leder vil ta kontakt med de kommununene som det 

mangler detaljer for å fullføre rapporteringen i Glommadata. 
 

- Vann-Nett skal oppdateres innen 1. september. Forhåpentligvis vil 
mye av jobben gjøres ved at informasjon hentes inn fra 
Glommadata. 

- FMOA har ansvar for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget. Viktig at 
all informasjon fra de fire siste årene ligger i Vannmiljø. Daglig 
leder skal ha et  dagsmøte med FMOA 13. juni for å jobbe med 
kunnskapsgrunnlaget. Alle vannforekomstene vil her bli 
gjennomgått. 

- Alle kommunene bes gå igjennom å se om det er noen mangler, 
eller feil i det som nå ligger i Vann-Nett. 

- Det er også viktig at kommunene vurderer om noen av 
påvirkningene har endret påvirkningsgrad. Daglig leder står for 
selve jobben med å oppdtatere Vann-Nett, men vil trenge bistand 
fra kommunene.  

 
 
Vedtak: Daglig leder sender ut bestilling på hva som må 
gjennomføres i forbindelse med oppdattering av Vann-Nett. 

 
Daglig leder/mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/snarest 

24/18 Foreslåtte og planlagte tiltak 2016-2021 
 
- Økologigruppa gikk igjennom tiltakslista og oppdaterte det som 

var av endringer fra våren 2017. 
 
Vedtak: Oppdatert liste godkjennes 

 

26/18 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål 
 
- Vesentlige vannforvaltningsspørsmål skal nå revideres. Det vil 

komme en mal i løpet av mai, og første høringsrunde starter 1. 
januar 2019. Planene vil da være på høring i 6 måneder før en ny 
arbeidsperiode høsten 2019. Andre og siste høringsrunde starter i 
2020. 

- Økologigruppa må belage seg på noe arbeid med dette i løpet av 
høsten 2018. Helt hvordan prosessen blir er usikkert da det enda 
ikke er avklart hvem som er vannregionmyndighet fra 1. juli 2018. 

- Det som er nevnt så langt er at planene nå skal være mer 
lettforståelige, kortere og at begge dokumenter samles i ett felles 
dokument. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/18 Bruk av §10 i vannforskriften – mindre strenge miljømål 
 
- OSL ønsker å benytte seg av §10 i vannforskriften i forbindelse 

med PFOS utslipp i Sogna (Nannestad/Ullensaker). Daglig leder 
orienterte om møtet. 

- Daglig leder har bedt OSL om å sende en offisiell henvendelse til 
vannområdet, og sagt at den vil bli behandlet i vannområdets 
grupper. 
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- Stemningen i økologigruppa ved dette tidspunktet er at VO ikke 
skal spille dette inn i sitt forslag til vesentlig 
vannforvaltningsspørsmål, men at dette må OSL komme med i 
høringsinnspill og Miljødirektoratet avgjøre. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

28/18 Kartlegging av villfyllinger 
 
- Daglig leder har vært i kontakt med VO Indre Oslofjord Vest om 

hvordan de har kartlagt. De har blant annet hatt konsulent ute i 
felt og benyttet grunnforurensningsdatabasen. 

- VO er mest interessert i de ikke kartfestede villfyllingne, og savner 
en god database for reistering. Hilde viste en database som 
Fredrikstad kommune har opprettet, hvor det også finnes en egen 
app. Daglig leder viste frem databasen til Hold Norge rent hvor 
alle kan markere områder som må ryddes, og opprette 
ryddeaksjoner. 

- Digitale kart på nett er ett godt utgangspunkt for å lokalisesre 
større villfyllinger som ligger i åpent terreng. 

- Lier skal ha gjennomført kartlegginger, daglig leder tar kontakt 
med Nina Alstad Rukke for å høre om fremgangsmåte. 

- Til neste møte skal alle kommunene undersøke lokaliteter til 
kjente villfyllinger i sine kommuner. 

- Daglig leder utarbeider en fremdriftsplan for videre arbeid. 
 
Vedtak: Til neste møte skal det foreligge en liste over kjente 
villfyllinger, og en fremdriftsplan for videre arbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/juni 2018 
 
 
Alle/august 2018 
 
 
Daglig leder/august 2018 

13/18 Møteplan 
 
- 23. august 
- 25. oktober 
 
Vedtak: Møteplanen godkjennes. 

 

 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 


