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Referat fra møte i temagruppe økologi den 05.12.19 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak 

Tid: 12:00-15:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Gry Solstad, Nannestad (vara) 

Guro Haug, Nittedal kommune  

Kjersti E. Dybendal, Ullensaker  

Eli Tangen Eggum, Sørum (leder) 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Terje Martinsen, Lørenskog 

Hilde Birkeland, Skedsmo 

Pernille Kvernland, Ullensaker 

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 
 

Forfall:   

Jon Arne Kongtorp, Fet 

Toril Giske, Oslo  

Hedvig Sterri, FMOV 

Gjerdrum kommune 

Estrella Fernandez, AFK 

 

 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

   

   

Sak  Innhold Ansvar/frist 
38/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

39/19 Gjennomgang av referater 
 
- Referater fra de siste møtene i økologigruppa, prosjektgruppa og 

styringsgruppa ble gjennomgått. 
 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 

40/19 Orienteringer 
 
- Prosjekter 2019: 
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o Edelkrepsprosjektene 
▪ Prosjektet er fullført, men alt ble ikke 

gjennomført etter planen. Noe av dette skyldes 
at Utmarksavdelingen ikke hadde nok kapasitet, 
noe at Vetrinærinstituttet ikke hadde kapasitet til 
å utføre DNA-analyser, og noe skyldes andre 
årsaker.  

▪ Totalt er det gjennomført et bra prosjekt, men 
noe må følges opp videre da det ikke ble 
gjennomført i 2019. 

o Utbedring av biotopforbedrende tiltak Nittedal 
▪ Utkast til rapport kom denne uka. Prosjektet har 

blitt gjennomført etter planen, og rapporten 
nevner to årsaker til fravær eller lave tettheter av 
artene elvemusling, edelkreps og ørret: 
reguleringsregimet til to kraftverk oppstrøms og 
at elvebunnen og breddene er morfologisk 
ensformig. 

o Problemkartlegging kraftverk 
▪ Prosjektet er ikke avsluttet, rapport er ventet før 

jul 
o Vasspest:  

▪ Kartleggingen resulterte i at det ble påvist 
vasspest på flere lokaliteter enn det som tidligere 
var kjent. 

▪ Det er kun Svea som har en massebestand av 
vasspest, og derfor kun Svea som må settes ned i 
økologisk tilstand. 

o Kroksjøer:  
▪ Tilstandsvurderingen av kroksjøene har vist at 

tilstanden i Stilla er dårlig, mens tilstanden i 
Ringstilla og Tomtestilla er svært dårlig. 

- Raset i Nittedal: 
o Raset dro med seg hovedvannløpsledningen til NRA, 

Nittedals vannledning og Nittedals avløpsledning og 
pumpestasjon. Stor mengde med masser som har 
kommet ut i elveløpet. 

o Urenset avløpsvann ble sendt ut i Nitelva i ca. 6 uker. Nå 
er det koblet på rensing. Det var for utrykt å gå inn i 
området. 

o Nå har de startet med å grave på toppen for å få 
avlastning, og å felle trær. 

o 500m3 urenset avløpsvann hvert døgn i perioden mellom 
16. september og 30. oktober. Det bør tas prøver av blant 
annet biologi nedstrøms for å se hva som har skjedd. 

o Det blir viktig å reetablere både elveløp og 
kantvegetasjon når området er stabilisert. 

- Havari av bioreaktor hos NRA 
o Biotrinnet som renser nitrogen har kollapset. OREA er 

under uttesting, og vannet gikk ut gikk gjennom der så 
det var ikke urenset det som gikk ut der. I OREA vil det 
være en kjemisk rensing men ikke biotrinnet. Alt vannet 
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måtte gjennom OREA så det gikk litt utover kapasiteten. 
De unngikk overløp for det var ikke så mye nedbør i den 
perioden. Flere linjer på biorensingen. Er på linje to nå på 
rehabilitering, så nå skjer det rensing, men det er fortsatt 
litt liten kapasitet. Det er fire linjer som skal rehabiliteres. 
Tar tid og er kostnadskrevende. Men det er nå normal 
rensing på det som kommer ut når det gjelder nitrogen.  

o Mindre rensing av nitrogen i forbindelse med testingen 
av OREA da det har blitt sendt gjennom mere vann, så 
vært dårligere rensing av nitrogen i år enn tidlig. Var kun 
to dager uten rensing i biotrinnet, og det er nok. 
Rensekravet på nitrogen er 70%. Nå er de rett i underkant 
av 70% nå. Uka etter kollapsen var de på rundt 60% 
rensing. 

o 93% rensekrav på fosfor. 
o Slitasje som var årsaken til kollapsen, biorensetrinnet har 

gått i 10-15 år.  
o Nå blir alt dette lagt inn slik at det blir jevnlig service og 

utskiftinger. 
- Sporing av e.coli-bakterier 

o Det har blitt gjennomført sporing av e.coli-bakterier på 8. 
ulike lokaliteter i november. Disse prøvene ble tatt i en 
regnværsperiode, og viser kun et øyeblikksbilde. Det vil 
bli gjennomført nye prøver på de samme lokalitetene til 
våren, etter snøsmelting og i en tørrværsperiode. Dette 
vil gi oss et bedre bilde av hva som er utfordringene på de 
aktuelle lokalitetene. 

- Overgang til Lillestrøm kommune 
o Det er noen oppstartsutfordringer med Lillestrøm 

kommune. Daglig leder for vannområde Leira-Nitelva har 
også blitt satt opp som ansvarlig for økonomi og andre 
deler for Vannområde Øyeren. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

41/19 Faktaark om vasspest 
 
- På grunn av stort arbeidspress høsten 2019 og spesielt i 

desember 2019 ble det besluttet at faktaarket om vasspest 
utsettes til januar 2020. 
 

Vedtak: Faktaarket om vasspest utkommer i januar 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

42/19 Oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 
 
Det har vært arrangert en del møter i flere av kommunene for å gå 
igjennom påvirkninger og tiltak, og det skal være flere møter i løpet 
av desember. Disse møtene har vist seg å være veldig nyttige.  
- Fristen har blitt utvidet til enden av januar, men det haster å få på 

plass påvirkninger og tiltak. Fylkesmannen må legge inn nye 
påvirknginger før daglig leder kan legge inn tiltak. 

- Vannregionmyndigheten har arrangert møter mellom 
vannområdene og NVE og Statens vegvesen. 
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- Det har også vært arrangert kurs i kostnadsberegninger, da dette 
er noe som skal legges inn i Vann-Nett. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til etteretning. 
 

43/19 Aktiviteter 2020 
 
Det vil bli søkt om midler til følgende prosjekter: 
- Oppfølging av edelkrepsprosjekter 
- Tilstandsvurdering av to kroksjøer i Nannestad – vi søker om 

restmiddler fra FMOV 
- Undersøke fisk i Nedre Nitelva med tanke på miljøgifter 
- Kartlegging av kjemisk tilstand i Nedre Nitelva. 
Følgende prosjekter vil bli fulgt opp, men ikke søkt midler til: 
- Oppfølging av biotopforbedrende tiltak i Nitelva.  

o Det vil bli avholdt møter med grunneiere og andre 
aktuelle samarbeidspartnere i løpet av året for å få alt det 
formelle på plass. Det vil så bli søkt om midler til 
gjennomføring i 2021 

- Oppfølging av tilstandsvurdering av tre kroksjøer i Skedsmo 
o I løpet av 2020 vil det bli en dialog med Fylkesmannen 

om hva som bør skje videre med disse tre kroksjøene. 
Andre prosjekter/aktiviteter: 
- Faktaark med faglig tema – det vil også bli utarbeidet to faktaark 

med faglige tema i 2020 
- Faktaark for vannforekomster – arbeidet videreføres i 2020 
- Strandrydderdagen – vi markerer strandrydderdagen i 2020 
- Kartlegging av fiskevandringshindre – dette prosjektet bør 

avsluttes i 2020 slik at oppfølging/utredninger/utbedringer kan 
vurderes for 2021 

- Kartlegge villfyllinger – Dette bør avsluttes i 2020 slik at 
utredninger/utbedringer kan vurderes for 2021 

- Vi bør kartlegge skyttebaner i vannområdet 
Følgende prosjekter vil ikke videreføres i 2020: 
- Vasspest – vi tar eventuelt opp dette temaet om det skulle dukke 

opp ny informasjon om vasspest på nye steder 
 
Vedtak: Aktivitetene som ble foreslått i møtet vedtas. 

 
 
 
 
 

44/19 Bytte av gruppeleder for 2020 
 
- Dette ble utsatt til neste møte 
 
Vedtak: Bytte av gruppeleder utsettes til møte i januar 2020. 

 
 
 
 

45/19 Forslag til møteplan 2020 
 
- 9. januar 2020 
- Mai 
- August 
- Okotber 
 
Vedtak: Møteplan for 2020 godkjennes. 
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 Eventuelt 
 
- Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 


