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Referat fra møte i temagruppe økologi den 25.10.18 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Toril Giske, Oslo  

Guro Haug, Nittedal kommune (leder) 

Hilde Birkeland, Skedsmo 

Kjersti E. Dybendal, Ullensaker  

Eli Tangen Eggum, Sørum  

Terje Martinsen, Lørenskog 

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 
 

Forfall:  Liv Dervo, Nannestad 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Anette Åkerstrøm, Gjerdrum 

Fet kommune 

 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

  Anja Winger, AFK 

   

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
41/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

42/18 Gjennomgang av referater 
 
- Referat fra siste møte i økologigruppa, prosjektgruppa og 

styringsgruppa ble gjennomgått. 
 
 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 

43/18 Orienteringer 
 
- Kartlegging av edelkreps 

Kartleggingen har blitt gjennomført. Det ble funnet bra med 
kreps i Nannestad på lokalitetene hvor det ble satt ut kreps i 
2012, overraskende bra med kreps i Kverndalsbekken, en 
kreps i Gjermåa, og ingen i de sørligste delene av Leira. 
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Rapporten skal foreligge innen 15. november som er 
vannområdets frist for å rapportere til fylkesmannen. 

- Kartlegging av vasspest 
Kartleggingen er gjennomført. Det ble funnet vasspest i 
Isakbekken. Sist registrert her var i 1982 og det har blitt sett 
på som en usikker observasjon. Ellers ble det funnet eDNA av 
vasspest ved utløpet av Nordbytjernet. Rapporten er 
forventet i løpet av november. 

- Prosjektering av vandringshinder mellom Store og Vesle Vikka 
Ble gjennomført befaring 1. november med konsulenter, 
grunneiere og interesenter. Det er et greit vandringshinder, 
og Bjerke almenning er forberedt på å bruke midler for å 
utbedre det. Rapport er forventet før jul. 

- Prosjekt Romeriksåsen 
Alt feltarbeid er endelig gjennomført. Planen er å få levert 
rapport til miljødirektoratet før jul.  

- Splitting av vannforekomster 
Daglig leder har hatt samtaler med Lars Stalsberg i Vann-Nett 
om vannforekomsten Stilla som nå har blitt to separate 
vannforekomster. I den forbindelse kom det opp at vi nok må 
splitte flere vannforekomster da de bryter reglene for hva en 
vannforekomst er. Kommer tilbake til dette til vinteren. Dette 
passer greit inn i det at vi alt har hatt en diskusjon om at vi 
må splitte enkelte vannforekomster. 

- Vann-Nett 
Vann-Nett er nå oppdatert fra vannområdets side. Det 
gjenstår fortsatt noen ting som Fylkesmannen må følge opp, 
pluss at noen tiltak har blitt flyttet fra Miljødirektoratet til 
kommunene. Daglig leder vil sende ut oversikter så snart som 
mulig. 

- Artikkel i Årringen 
Daglig leder fikk en forespørsel om å skrive en artikkel om 
vannområdet til Fetsund lenseminneforenings tidsskrift 
Årringen. Temaer som blir nevnt er: 
vanndirektivet/vannforskriften, Leira og Nitelva, utfordringer, 
økologisk tilstand, hva kan gjøres og prosjekter vi jobber med. 
Årringen 2018 kommer ut i slutten av november.  

 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44/18 Kunstgressbaner og gummigranulat 
 
Rapportutkastet ble gjennomgått, da spesielt den innledende delen.  
- Det skal være et eget kapittel for regler, som kommer før hva 

kommunene kan gjøre. Prøve å holde teksten kort og heller 
henvise med link til Miljødirektoratets forslag til forskrift. 

- Det kom inn enkelte innspill på ord og setninger som bør endres, 
dette følges opp. 

- Det bør være et lite avsnitt som tar for seg nærmere hva bildekk 
kan inneholde. 

- Et avsnitt om at flere undersøkelser viser at gummigranulat ikke 
er helsefarlig. 
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- Fylkesmannen har sendt et brev til kommunene om hvordan de 
som forurensningsmyndighet kan håndtere forurensning fra 
kunstgressbaner. Guro sender brevet til daglig leder. 

- Sparebank 1 Midt-Norge har hatt en støtteordning hvor man i 
høst kunne søke om midler til blant annet tiltak på 
kunstgressbaner. Guro sender info til daglig leder. Dette var et 
tilbud høsten 2018, men kan være at det dukker opp lignende 
senere. Bør følges med på slike støtteordninger. 

- Daglig leder jobber videre med rapporten og sender fortløpende 
ut til kommunene som bes komme med tilbakemeldinger. 

 
Vedtak: Daglig leder tar med seg inkomne innspill i videre arbeid med 
rapporten, og sender ut til kommunene ny tekst fortløpende.  

Guro/1. november 
 
 
Guro/1. november 
 
 
 
 
Alle/fortløpende 

45/18 Kartlegging av villfyllinger 
 
Det trengs en definison på hva vi mener med villfyllinger. 
- Vi tenker på ulovlige avfallsplasser, og da forsøpling med fare for 

forurensning (gamle kjøleskap, biler osv).  
- Hageavfall tas med da det utgjør en risiko for spredning av 

fremmede arter langs vassdragene våre. Slike dumpingsplasser 
har også en tendens til å utvikle seg til fyllinger for annet avfall. 

- Vi forskyver litt på tidsplanen, frem til møtet i januar skal 
kommunene benytte kartverktøy til å lete etter villfyllinger langs 
veier, vassdrag, industriområer og andre aktuelle steder. I tillegg 
skal kommunene skaffe en oversikt over hva de har av 
dokumentasjon om villfyllinger per nå. 

 
Vedtak: Kommunene jobber videre med å kartlegge villfyllinger frem 
til møtet i januar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/januar 2019 

46/18 Faktaarkene om edelkreps og evaluering av faktaarkene 
 
Foreløpig utkast av faktaarkene om kreps ble vist frem til gruppa.  
 
Faktaarkene som har blitt lagt ut på nett har ikke blitt mye lastet ned 
så langt, men forhåpentligvis vil dette ta seg opp. Ute i kommunene 
går det noen faktaark. Kommunene bør også informere om 
faktaarkene på sine nettsider/sosiale media. 
Når vannområdet holder innlegg i politiske utvalg eller 
kommunestyrer blir faktaarkene delt ut, og de legges også i 
«takkegaven» til foredragsholdere. 
 
Vi fortsetter å trykke opp faktaark en stund fremover, men kan 
eventuelt trykke opp færre ark. Det er rimelig å trykke opp på 
interntrykkeriet, så vi kan trykke opp flere ved behov. 
 
Temaer for faktaarkene i 2019 bestemmes på neste møte i januar 
2019. 
 
Vedtak: Arbeidet med faktaarket om edelkreps fortsetter. Det skal 
fortsatt trykkes opp faktaark en stund fremover. 
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47/18 Utarbeiding av faktaark for vannforekomster/tiltaksområder 
 
- Ved avstemming på mail ble det besluttet å gå for forslaget om å 

lage ett faktaark for hver vannforekomst. De ulike malene ble 
diskutert, og versjon 2b ble valgt som mal for faktaarkene. Det ble 
også diskutert at elvervannforekomster og insjøvannforekomster 
skal ha ulike farger slik som faktaarkserien vår om Leira og 
Nitelva. 

- For de fleste kommunene er det ikke snakk om mange 
vannforekomster. Daglig leder har satt opp en oversikt og grovt 
fordelt vannforekomster på de ulike kommunene. Lunner er den 
kommunen som skiller seg ut, da kommunen har veldig mange 
vannforekomster som de ikke deler med andre.  

- Fremdriftsplan bestemmes på neste møte, men målet bør være å 
ha de første arkene klare før sommeren 2019. 

 
Vedtak: Mal 2b velges for videre arbeid.  

 

48/18 Kraftverkene i Nitelva 
 
- Det er igjen blitt tatt kontakt med miljørådgiver i Nittedal, daglig 

leder i vannområdet og Fylkeskommunen angående kjøringen av 
kraftverkene i Nitelva. Privatpersjoner i Nittedal er bekymret for 
effekten dette har for livet i elva. 

- Det ble sendt inn en klage til NVE fra en privatpersjon høsten 
2017, men det har ikke kommet noe svar på denne henvendelsen. 

- Miljødirektoratet har overført tiltaket «Problemkartlegging 
Rotnes kraftverk» fra seg selv og over tilkommunene, og de 
foreslår dialog med grunneiere. 

- Anja Winger hos Akershus Fylkeskommune gjør noen 
undersøkelser. 

- Dette er et tema som vi må ta opp fremover. Mulige trinn 
fremover: 
1. Skrive klage/bekymringsmelding til NVE 
2. Kartlegge hvilke konsekvenser periodevis tørrlegging har for 

livet i elva. 
3. Dialog med grunneiere. 

- Det er lurt om vi har på plass faktagrunnlaget før vi tar en prat 
med grunneiere. 

 
Daglig leder i vannområdet avtaler med Anja Winger hos 
Fylkeskommunene hvem som gjør hva fremover. 
 
Vedtak:  

1. Det sendes en klage/bekymringsmelding til NVE. 
2. Det gjennomføres en kunnskapsinnhenting i løpet av 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line og Guro/ så fort som 
mulig 

49/18 Hovedutfordringer i vannområdet 
 
- I forbindelse med forarbeidene til ny planperiode får 

vannområdene ansvar for å fylle ut dokumentet 
hovedutfordringer. Fristen for dette er foreløpig satt til 17. 
desember 2018. 
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- Økologigruppa mener at det kan være lurt å hente inn bistand fra 
en konsulent for å gjennomføre dette arbeidet. Kommunene og 
daglig leder vil fortsatt være involvert i arbeidet, men det vil lette 
litt på daglig leders arbeidsmende hvis en konsulent bistår i 
arbeidet. 

- Så lenge oppdragssummen blir under 100 000 kr kan 
vannormådet gå til direkte anskaffelse. 

- Styringsgruppa må gi daglig leder fullmakt til å eventuelt inngå en 
avtale med konsulent. Daglig leder tar kontatk med konsulent og 
styringsgruppa. 

 
Vedtak: Daglig leder tar kontakt med styringsgruppa og konsulent for 
å undersøke om det er mulig å få bistand til arbeidet med 
«Hovedutfordringer i vannområdet». 

 
 
 
 
 
 
 
Line/ 26.10.2018 
 
 

50/18 Aktiviteter 2019 
 
- Det er tidligere satt opp en del aktiviteter for 2019 på planen. 

Disse beholdes, men for prosjektet «Kartlegging av edelkreps i 
Rælingen og Lørenskog» vil det kunne bli lagt til enkelte områder i 
andre kommuner som ikke har blitt kartlagt til nå. 

- Det bør sjekkes opp hva som ble gjort i Nitelva i 2012 når det 
gjelder vasspest. 

 
- Det foreslås også noen nye aktiviteter. «Probelmkartlegging 

kraftverk i Nitelva» har blitt tatt opp i sak 48/18. 
- Det foreslås også å utrede behov for restaurerering av en 

elvestrekning i Nitelva i Nittedal kommune, og det er blant annet 
en gytebekk for ørret i dette området, og det har vært 
elvemusling her. 

- Det har vært gjennomført kartlegginer og undersøkelser av 
edelkrepsbestandene i Nitelva og Leira (med sidebekker) i 2017 
og 2018. Det som har kommet frem til nå bør deles med 
innbyggerne i kommunene. Det foreslås derfor å avholde to 
informasjonskvelder om edelkresp i 2019, ett for Nitelva og ett 
for Leira. 

 
Vedtak: Følgende aktivitetsplan for 2019 vedtas: 
- Kartlegge vasspest i Nitelva 
- Utarbeide faktaark 
- Kartlegge villfyllinger 
- Kartlegge edelkreps i Rælingen og Lørenskog 
- Problemkartlegging kraftverk Nitelva 
- Utrede behov for restaurering av strekning i Nitelva 
- Temakvelder om edelkreps i Leira og Nitelva. 

 
 
 
 

51/18 Bytte av gruppeleder for 2019 
 
- Nittedal kommune ved Guro Haug har hatt gruppelederansvaret i 

snart to år. De tok over etter at Sørums representant sluttet i 
jobben rett etter at ledervervet var fordelt i 2017. På planen står 
det at Nannestad skal ha ansvaret i 2019, men da Sørum «slapp 
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unna» i 2017 ble de forespurt på møtet om å ta ansvaret i 2019, 
og sa ja. 

 
Vedtak: Sørum blir leder av temagruppe økologi i 2019. 

52/16 Runde rundt bordet 
 
Det ble ikke tid til en runde rundt bordet på dette møtet 

 

53/18 Møteplan 2019 
 
- Januar 
- Mai 
- August 
- Oktober 
 
Datoer fastsettes i etterkant av møtet. 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 

 Eventuelt 
 
Fagsamling NVE – Sørum deltok i Lillehammer og anbefaler alle å 
delta på samlingen på Skjetten i Skedsmo 13-14 november. Det var 
en bra og nyttig samling. I tillegg til god innføring i bruk av NVEs 
karttjenester ble følgende linker spesielt nyttige: 
 

• Norsk klimaservicesenter - Norsk klimaservicesenter (KSS) 
tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data slik at 
de kan brukes til klimatilpasning og i videre forskning om 
effekten av klimaendringer på natur og samfunn. 
 

• På Norsk klimaservicesenter finnes klimaprofiler for fylker. 
Klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, 
forventede klimaendringer og klimautfordringer. 

 

• Varsom.no varsler naturfarer i Norge, og er en tjeneste levert 
av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens 
vegvesen og Bane NOR. 

 

• regObs er en registreringsside for naturfarerelaterte 
observasjoner, som brukes av de nasjonale 
varslingstjenestene, men som også er tilgjengelig for andre 
som vil gjøre egne vurderinger. Her kan enhver registrere seg 
og legge inn observasjoner, og under samlinga ble 
kommunene spesielt oppfordret til å bruke dette 
registreringsverktøyet aktivt. 

 

 

 

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/om-norsk-klimaservicesenter
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
http://www.varsom.no/om-varsom-no/
https://www.regobs.no/

