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Referat fra møte i temagruppe økologi den 10.01.19 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak 

Tid: 11:00-15:30 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Guro Haug, Nittedal kommune  

Hilde Birkeland, Skedsmo 

Kjersti E. Dybendal, Ullensaker  

Eli Tangen Eggum, Sørum (leder) 

Terje Martinsen, Lørenskog 

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Anette Åkerstrøm, Gjerdrum 

Hedvig Sterri, FMOV 

Terje Wivestad, FMOV (til ca. 13:00) 

Estrella Fernandez, AFK 

 
 

Forfall:  Liv Dervo, Nannestad 

Jon Arne Kongtorp, Fet 

Toril Giske, Oslo  

 

 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

   

   

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

02/19 Resultater av kartlegging av edelkreps i Leira og oppfølging av 
prosjekter i Nitelva 
 
Pål Sindre Svae fra Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 
presenterte undersøkelsene som ble gjort i Nittedal og i Leira, Tveia 
og Gjermåa i 2018. 
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03/19 Oppfølging av edelkrepskartleggingene i 2019 

 
- Terje Wivestad har forvaltningsansvaret for edelkreps hos 

Fylkesmannen,  og samarbeider med fylkeskommunen.  
- Nasjonalt finnes det en arbeidsgruppe for edelkreps, mattilsynet 

er også med i denne arbeidsgruppa i forbindelse med krepsepest. 
Arbeidsgruppa har samarbeid med Sverige om blant annet 
krepsepest og signalkreps. Det er et interegprosjekt som går over 
3 år. Prosjektet har 8-9 millioner kroner.  

 
- Det er viktig å komme i gang med tiltak. Der har FM noe midler 

som kan søkes om. Terje har merket seg at Utmarksavdelingen 
anbefaler å kalke Ela. Her kan Nittedal sende en forespørsel til FM 
for å få gjennomført kalking.  

 
- Reetableringer: Det er god bestand av kreps i selve Ørfiske, og 

det kan være aktuelt å reetablere/sette ut kreps i til egnede 
lokaliteter i Ørfiskebekken. Dette kan vi søke om tilskuddsmidler 
til – finnes mange gode eksempler på dette blant annet i 
Lysakerelva. 

 
- Vannføring – FM ba i 2010 NVE om å se på konsesjon av alle disse 

vannene i marka, men fikk ikke gehør for det. Nå har Oslo fått klar 
beskjed om at de må ha en vannforsyningslinje nr. to fra 
Hovsfjorden. Dette er på gang, men er nok først klart i 2029-2030. 
Når dette er på plass kan vi begynne å forhandle med Oslo 
kommune om de gamle reguleringene.  

 
- Kan prøve å legge ut knust kalkstein i bekkene. 
 
- Krepsepest: Vurdere å flytte kreps nedover i Nitelva, men bør få 

avklart situasjonen først. eDNA kan være aktuelt for å undersøke 
krepsepest eller påvise kreps. Først ta eDNA undersøkelser for å 
undersøke – så ut med feltfolk. 

 
- NINA har gjennomført redoksmålinger i sedimentprøver fra 

Nitelva for å se hvor langt ned i sedimentene det er oksygen. 
Dette har mye å si for bunndyrene. Rapporten er ventet i løpet av 
vinteren. I Nitelva er det stort sett gode forhold i sedimentene 
med tanke på oksygen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/19 Gjennomgang av referater 
 
- Referat fra siste møte i økologigruppa, prosjektgruppa og 

styringsgruppa ble gjennomgått. 
 
 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 

05/19 Orienteringer 
 
- Bildeavtale med Øystein Søbye 
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o Avtalen er videreført for 2019 
- Hovedutfordringer i vannområdet 

o Ble sendt inn innen fristen, men det kommer kart nå på 
nyåret som må inn i dokumentet. 

- Biologisk overvåking 
o NIVA leverte sluttnotat i desember. Oktoberprøvene var 

gode, og bunndyrresultatene er tilbake på det de var i 
2014 og årene før det. NIVAs forklaring på de dårlige 
2017 resultatene er at prøvene ble tatt for tidlig. 

o Daglig leder følger opp, og sender sluttrapporten til COWI 
og Miljødirektoratet. 

- Store Vikka 
o Sluttrapport ble levert i desember, og resultatet har blitt 

veldig bra. Vi har fått levert tegninger og forslag til ulike 
løsninger, inkludert kostnadsoversikt. 

o Daglig leder vil følge opp med grunneiere for å få 
gjennomført utbedring av vandringshinderet. 

- Miljøkartlegging Dynovika 
o Vannområdet fikk høsten 2018 midler fra FM til å 

gjennomføre kartlegging av miljøgifger i 
Dynovika/Gullaugbukta. Norconsult gjennomfører 
undersøkelsen. 

o De innledende prøvene viser at det er pågående utslipp 
av PFAS. Sedimentprøver vil bli tatt når isen går til våren. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line/januar 2019 
 
 
 
 
 
Line/ vinter 2019 

06/19 Søke om midler til kartlegginger/utredninger i 2019 
 
- Edelkreps 

o eDNA føres inn i prosjektplanen, og budsjettet revideres. 
- Vasspest 

o Budsjettet revideres noe 
- Problemkartlegging kraftverk Nitelva 

o Få inn dialog med grunneiere og at prosjekter har 
overføringsverdi. 

- Utredning av habitatforbedrende tiltak i utrettet elvestrekning i 
Nitelva 

o Området er rett ved ungdomsskolen og det skal bygges 
barneskole her – kan dermed benyttes i undervisning. 

o Bildetekst må endres. 
- Kroksjøer i Skedsmo og Nannestad 

o Godkjennes slik den er. 
 

- I tillegg lages det en prosjektsøknad for å følge opp 
edelkrepskartleggingene som ble gjennomført i Leira-området i 
2018. 

- Søknadene sendes inn innen fristen 15. januar 2019 
 
Vedtak: Prosjektplanene godkjennes med innkomne endringer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line/15.januar 2019 
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07/19 Kroksjøene Stilla og Brauterstilla/Ringstilla 
 
- Vannområdet fikk i desember 2018 107 000 kr fra FM til 

tilstandsvurdering av kroksjøene innenfor verneområdet.  
- Hilde (Skedsmo kommune) og Line var i møte hos fylkesmannen 

mandag 7. januar for å diskutere hva vi bør undersøke.  
- Følgende kan være aktuelt å undersøke: 

o Zooplankton 
o Oksygen 
o pH 
o fosfor, nitrogen o.l (gjelder Brauterstilla/Ringstilla) 
o fremmede arter 

- Fylkesmannen er positive til å utbedre Stilla med tanke på 
vanngjennomstrømning. 

- Viktig at alle kroksjøene i området blir sett under ett. 
- Vi begynner med vannprøver når/rett før isen går. Videre 

undersøkelser slås sammen med kartelggingen av Tomtstilla og 
de to kroksjøene i Nannestad. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

08/19 Faktaark 2019 
 
- Det ble pratet om hvilke temaer som er aktuelle for 2019, og 

hvem som skal være i redaksjonsgruppene. Følgende ble 
bestemt: 

o Faktaark nr 4. Kunstgressbaner og gummigranulat 
▪ Redaksjonsgruppe 

• Eli (Sørum) 

• ? 

• Line 
o Faktaark nr 5. Vasspest 

▪ Redaksjonsgruppe 

• Hilde (Skedsmo) 

• Terje (Lørenskog) 

• Line 
 
- Det var kun en som meldte seg til faktaarket om kunstgress, så vi 

må få på plass en til i etterkant av møtet. 
 
Vedtak: Temaene for faktaarkene i 2019 blir «Kunstgress og 
kunstgressbaner» og «Vasspest». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line/ januar 2019 

09/19 Utarbeide faktaark for vannforekomster 
 
- Prosjektgruppa ønsket at økologigruppa skulle ta en ny runde på 

om det skal lages faktaark for alle vannforekomstene, eller om 
noen kan slås sammen. Økologigruppa diskuterte dette og holder 
åpent at noen vannforekomster der det skulle passe kan slås 
sammen. Men mange vannforekomster er delt av en grunn, slik 
som Losbyelva, øver deler ligger i skogsområder med lite 
påvirkning, men nedre deler er i jordbrukslandskapet. 
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- Kommunene som var til stede på møtet valgte seg ut en 
vannforekomst som de skal jobbe med frem til sommeren. De 
kommunene som ikke var til stede på møtet må avgjøres i 
etterkant av møtet. 

 
- Lunner: 002-116-L Harestuvannet 
- Gran: ? 
- Nannestad: ? 
- Nittedal: 002-54-R Nitelva til badeplassen på Åneby 
- Ullensaker: 002-4228-L Nordbytjernet 
- Gjerdrum: 002-602-R Gjermåa nedre 
- Sørum: 002-599-R Jeksla 
- Fet: ? 
- Skedsmo: 002-198445-L Sogna 
- Rælingen: 002-3528-R Tilløpsbekker til Svellet, under marin 

grense 
- Lørenskog: 002-139-L Elvåga 
- Oslo: ? 
- Vannområdet: 002-5361-R Strykenvannet 
 
- Daglig leder vil utarbeide maler for alle de utvalgte 

vannforekomstene, og vil lage de aktuelle figurene. Det 
kommunene må skrive er følgende: 

o Generell tekst om vannforekomsten 
o Biologisk mangfold 
o Friluftsliv (om temaet ikke aktuelt finner vi noe annet) 
o Utfordringer. 

 
Vedtak: Hver kommune skal jobbe med et faktaark frem mot 
sommeren 2019. 

10/19 Temakvelder om edelkreps 
 
- Foreløpig program ble godkjent. Det skal jobbes med å få til en 

foredragsholder til som kan si noe om historisk om edelkreps.  
- I forkant/etterkant av møtene kan det være lurt å ha møte med 

grunneirene. De bør også få en invitasjon sendt direkte til seg. På 
disse møtene kan det være fint å ha med Utmarksavdelingen. 

- Budsjettet økes noe med tanke på formøtene. 
 
- Lokalitet:  

o Leira: Ullensaker eller Nannestad. 
o Nitelva: Nittedal 

 
- Tidspunkt: 

o April 
 
- Eksakt tidspunkt fastsettes i etterkant av møtet. 
 
Vedtak: Det gjennomføres to temakvelder for edelkreps i løpet av 
april 2019. Det skal inviteres til møte med grunneiere i 
forkant/etterkant av møtene. 
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11/19 Prosjekt Romeriksåsene 
 
- Rapporten er nesten klar, og skal leveres inn innen 15. januar. 
- Det kom ingen kommentarer til rapporten. 
 
Vedtak: Rapporten godkjennes. 

 
 
 
 

12/19 Kunstgressbaner og gummigranulat 
 
- Det ble raskt gått igjennom hva som gjenstår av rapporten, og hva 

som har kommet på plass siden sist. Daglig leder tar kontakt med 
kommuner der det gjenstår å hente inn noe informasjon. 

- Det er en god idè at noen fra styringsgruppa deltar om rapporten 
kommer i media. 

 
Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 
 
 
 
 

13/19 Villfyllinger 
 
- Det ble ikke tid til denne saken på møtet 

 

14/19 Strandrydderdagen 
 
- Strandrydderdagen er 4. mai 2019, og strandrydderuka 29. april-

5. mai.  
o Nittedal: Planlegger å rydde fra ungdomsskolen og ned til 

Åneby. 
o Lunner: Det er et engasjement på Harestua. Skoler og 

WWF har ryddet i sidebekkene. 
o Nannestad: Langs Leira er det en del søppel og lett å 

komme til. Om det er nok til mange er usikkert. 
- Vannområdet trenger ikke være hovedinitiativtaker – lokale 

foreninger må gjerne få oppmerksomheten. Men fint om vi klarer 
å få til aktiviteter rundt om kring, og om vannområdet kan få 
skrive en oppsummerende artikkel om hva som har blitt 
gjennomført i vannområdet i løpet av strandrydderuka.  

- Om mulig prøver vi å få til ett eget opplegg. 
 
Vedtak: Vannområdet jobber for å få til aktiviteter i løpet av 
strandrydderuka. 

 

15/19 Runde rundt bordet 
 
- Det ble ikke tid til en runde rundt bordet på dette møtet 

 

16/19 Møteplan 2019 
 
- Mai 
- August 
- Oktober 
Datoer fastsettes i etterkant av møtet. 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 

 Eventuelt 
 

• Det var ingen saker til eventuelt 
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