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Referat fra møte i temagruppe økologi den 08.06.20 
 

Sted: Teams-møte 

Tid: 12:00-13:40 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Liv Dervo, Nannestad 

Guro Haug, Nittedal  

Marie Homann, Ullensaker  

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Tove Haugland Udon, Lørenskog 

Hilde Birkeland, Skedsmo 

Toril Giske, Oslo  

Veronica Koster, Gjerdrum 

Estrella Fernandez, AFK 

Hedvig Sterri, FMOV 

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

   

   

Sak  Innhold Ansvar/frist 
14/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

15/20 Gjennomgang av referater 
 
- Referater fra siste møte i styringsgruppa ble gjennomgått 
 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 
 
 
 
 

16/20 Orienteringer 
 
- 16/20-1 Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre Nitelva 

o Kontrakts-/oppstartsmøte er avholdt. NIVA har fått 
oppdraget og det vil bli feltarbeid i slutten av august.  

o Vi undersøker nå muligheten for å inkludere en art nr. 3 – 
en karpefisk som er populær blant østeuropeere som 
fisker. Miljøteknikk i Lillestrøm kommune kan muligens 
bidra med midler. 

- 16/20-2 Tilstandsvurdering av kjemisk tilstand i Nedre Nitelva 
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o Vi fikk dessverre ikke midler til dette prosjektet i år, og 
har heller ikke nok igjen av egenkapitalen som er avsatt 
for 2020. Vi får vurdere om vi prøver igjen neste år. 

- 16/20-3 Analyser av overvann fra kunstgressbaner 
o Kontrakts-/oppstartsmøte er avholdt. 
o Asplan Viak har fått oppdraget og vil gjennomføre fem 

prøverunder i løpet av sommeren/høsten.  
o De vil ikke nødvendigvis rekke å si ifra når de drar ut, da 

det vil avhenge av regnvær. Men er man interessert i å 
delta, gi beskjed til Line som videreformidler dette. 

o De har en B-plan om det skulle vise seg å bli ett veldig 
tørt år. 

- 16/20-4 Oppfølging av edelkrepsprosjekter 
o Kontrakts-/oppstartsmøte er avholdt.  
o Strengere regler for burforsøk, om vi ikke får tillatelse til 

burforsøk er plan B at vi vurderer eDNA for å sjekke etter 
krepsepest, burforsøk med edelkreps fra 
Gjerdrumsgjermenningen om det er en bestand der, eller 
pH-loggere for å finne ut mer om vannkvaliteten. 

- 16/20-5 Tilstandsvurdering av kroksjøer i Nannestad 
o Etter først å ikke ha fått inn noen tilbud, så fikk vi NINA til 

å ta oppdraget. 
o Oppdraget blir litt endret enn først planlagt da det mest 

sannsynlig er lite vannspeil igjen. Vil derfor bli mer fokus 
på landplanter og restaureringstiltak. 

- 16/20-6 Anlegge overvåkingsstasjon for elvemusling i Nitelva 
o Nittedal kommune har søkt om midler til å undersøke 

elvemusling i Nitelva og til å opprette 
overvåkingsstasjoner.  

o Fylkesmannen har gitt tilskudd, og anbudspapirer er nå 
ute. 

o Nittedal kommune har også fått midler til å fortsette å 
kartlegge edelkreps. Her er også anbudsdokumentene 
ute. 

- 16/20-7 Biologisk overvåking 
o Minst tre store konsulentfirmaer hadde planlagt å legge 

inn tilbud på de tre utlysningene, men dessverre strakk 
ikke tiden til.  

o Vannplanter: 
▪ Fikk inn to veldig like tilbud – så pris ble 

utslagsgivende. NIVA fikk oppdraget og det er 
kontraktsmøte 9. juni. De har tilbudt opsjon for å 
kartlegge Svellet grundig – noe vi i etterkant av 
valg av konsulent har valgt å si ja til. Egen avtale 
vil bli skrevet på dette. 

▪ DYNEA er med i prosjektet og betaler for 
undersøkelser på sine tre stasjoner. 

o Bunndyr og begroingsalger: 
▪ Her var det kun Norconsult som leverte inn 

tilbud, kontrakts-/oppstartsmøte skal være 11. 
juni. 
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▪ Vi har inkludert flere stasjoner enn tidligere, også 
noen stasjoner som ikke har blitt prøvetatt på 10 
år. Blir spennende å se utviklingen. 

▪ NOAH Engadalen deponi er med på 
bunndyrundersøkelsene og betaler for sine 
stasjoner. 

- 16/20-8 Søknadsordning for lag og foreninger 
o Målet var å lyse ut dette i våres, men på grunn av 

koronasituasjonen ble dette utsatt. Nå er det ikke tid til å 
lyse ut dette før daglig leder skal i permisjon, det er heller 
ingen til å ta imot søknadene før til høsten. 

o Det vil bli vurdert i starten av september om vi lyser ut 
for høsten. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

17/20 Valg av ny leder i økologigruppa 
 
- Liv Dervo fra Nannestad kommune ble valgt og sa ja til å være ny 

leder av økologigruppa, i første omgang ut 2020. 
 
Vedtak: Liv Dervo fra Nannestad kommune velges til ny leder av 
økologigruppa i 2020 med mulighet for forlengelse i 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

18/20 Vikar for daglig leder 
 
- Mathias Kværnmo Jerpseth har blitt ansatt som vikar. Han starter 

i jobben 17. august 2020 og er ansatt frem til 15. august 2021. 
Han har levert masteroppgaven sin innen limnologi denne våren. 

- Mathias vil jobbe 100% hele året, mens daglig leder vil jobbe 20% 
fra 1. september, da hovedsakelig fra hjemmekontor. 

- Liv Dervo, nyvalgt leder av økologigruppa, vil ta en samtale med 
Mathias for å sette ham inn i økologigruppa og gruppas arbeid. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

19/20 Lokalisering av vannområdet 
 

- Lokaliseringen av vannområdet ble diskutert. Det at vannområdet 
nå er plassert så langt unna vil gjøre det mer utfordrende å få 
deltatt på møter, da det vil kreve mer tid til reise. 

- En løsning kan være at noen deltar på Teams mens andre deltar 
fysisk. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 

20/20 Hvordan skal vi legge opp høsten? 
 
- Det fungerer godt å ha møter på Teams, kan også gjøre det lettere 

å delta på møter som man ellers ikke ville rukket grunnet lang 
reisevei. 

- Om det er mulig så vil vi prøve å avholde møter der noen møtes 
fysisk, mens andre deltar via Teams.  

- Arbeidet vil ellers fortsette slik det pleier, med 
mailkorrespondanse, telefonsamtaler og individuelle møter. 

 
 
 
 



4 

 

 
Vedtak: Arbeidet i gruppe går som normalt utover høsten. Om det blir 
fysiske møter vil vurderes fortløpende i forhold til koronasituasjonen. 
 

21/20 Oppdatering Vann-Nett 
 
- Etter oppsplittingen av vannforekomster har det vært en svært 

stor ryddejobb i Vann-Nett. Prøveresultater, påvirkninger og tiltak 
har måttet bli vurdert for hver vannforekomst og slettes der de 
ikke hører hjemme. 

- I tillegg skal nye tiltak på plass. 
- For økologigruppa har daglig leder kommet langt med å få på 

plass tiltak. 
- Fylkesmannen har hatt en kjempestor oppgave med å få ryddet 

opp i Vann-Nett. 
- Ny frist for oppdatering av Vann-Nett er 16. august, for 

vannområdet så vil det si 15. juni da daglig leder går ut i 
mammapermisjon 16. juni. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

22/20 Faktaark med faglig tema 
 
- Faktaarket om vasspest er så å si klart, det må bare en siste 

finpuss til. Vi satser på at det blir klart og publisert senest 15. juni 
2020. 

- Temaet for høstens faktaark blir ørekyt, ett faktaark for 
Leiravassdraget og et faktaark for Nitelvavassdraget. Mathias for 
ansvaret for å skaffe informasjon og bilder til faktaarkene. 

 
Vedtak: 

1. Faktaarket om vasspest fullføres i juni 2020. 
2. Temaet for høstens faktaark blir ørekyt. 

 

23/20 Runde rundt bordet 
 
Nittedal:  
- Det er vedtatt å anlegge en natursti langs Nitelva, og det skal 

lages en plan i forhold til dette som vil gi økt fokus på Nitelva og 
miljø. Saken skal opp i juni og eksakt hva planen skal inneholde 
må defineres. 

- Det skrives en del i media om damanleggene som det er gitt 
konsesjon til å nedlegges. Kommunen avventer nærmere 
vurderinger av økonomi før de tar en avgjørelse om 
damanleggene skal beholdes eller rives. 

- Et vann ble rotenonbehandlet i Nittedal for 10 år siden, nå har 
det kommet en rapport om hvordan status er 10 år senere. 

Lunner: 
- Resultatene fra kjemisk-biologisk overvåking i 2019 har kommet. 

For Mylla er det bedre resultater enn fryktet da det er mye 
hyttebygging i området. Det har vært stort fokus på oppgradering 
av minirenseanlegg på hyttene. 
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- Harestuvatnet og Strykenvatnet har høye sinkverdier. Det er 
usikkert på om dette er etterlevninger etter gammel gruvedrift 
eller et pågående problem. 

- I Vannområde Randsfjorden ble et vann rotenonbehandlet 
høsten 2019 for å få bukt med gjedde og mort. Har ført til mye 
død fisk. 

Ullensaker: 
- Måsabekken rensepark er snart ferdig rehabilitert. 
- Kommer en politisk sak om å unngå utslipp av gummigranulat fra 

kunstgressbaner. For 2020 er det snakk om å innføre 
kostnadsgunstige tiltak. På sikt vil de vurdere utfasing av 
gummigranulat og å gå over til mer miljøvennlige alternativer. 
Om dette ikke er aktuelt vil de innføre mer kostnadskrevende 
tiltak. 

Gjerdrum: 
- Det jobbes med en handlingsplan for miljø. 
- Det er en god del gamle pumpestasjoner i Gjerdrum som ikke vil 

klare økt befolkningstetthet og som går i overløp ved store 
mengder overvann. Det jobbes med å få bedre løsninger på disse 
pumpestasjonene. 

Lillestrøm: 
- Fra nyttår ble det ny kommune, dette fører til at det er mange 

store strukturelle ting som må på plass. 
- Miljø jobber med Miljøteknikk om å legge inn dreneringslinjer på 

kart. Dette er blant annet viktig å ha på plass når det nå skal 
jobbes med ny kommuneplan. 

- Det har vært flere opprydningsprosjekter i kommunen som har 
vært i andres regi: 

o Asak skole har hatt fokus på ravinedaler og har hatt en 
ryddedag i Jeksla. Da fjernet de blant annet 20 sykler fra 
elva som var blitt kastet ned fra en bru. 

o Padleklubben har arrangert sin årlige strandrydderdag. 
- Stort fokus på fremmede planter, da også langs vassdrag. Får 

mange henvendelser fra innbyggerne. 
- Heidi Nyland vil overta Hildes plass i økologigruppa når Hilde går 

ut i mammapermisjon i august. 
Lørenskog:  
- Norconsult har gjennomført bunndyrundersøkelser denne våren, 

resultatene foreligger ikke enda. 
- Jobber med flomkartlegging og modelleringer. 
- Beredskapsplan for avløpsnettet er under revidering. 
- Det skal ansettes noen personer som skal jobbe med kildesporing 

og feilkoblinger på avløpsnettet. 
- Det skal utarbeides en vassdragsplan – tiltaksplan. Planen skal 

spesielt gjelde avløpsnettet, men andre relevante tema vil også 
bli omfattet. 

- Det skal anlegges en ny fangdam i forbindelse med landbruk. 
Fangdammen blir lokalisert ved Ahus. 

Oslo:  
- Det er gjort en vurdering av dammen i Elvåga, og denne skal 

rehabiliteres i 2023.  
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- Det er foreløpig for tidlig å si om vannområdet vil få tilbake noe 
vann som i dag er overført til Maridalsvannet når 
reservevannkilden til Oslo er på plass. 

Viken fylkeskommune: 
- Det har blitt jobbet med budsjett. Det er nå avgjort hvor mye 

penger vannområdene vil motta fra vannregionmyndigheten. 
Viken fylkeskommune har også egne midler som skal fordeles, 
men dette er ikke helt klart per nå. 

- Det har vært flere møter med Miljødirektoratet og 
vannregionnettverket i forbindelse med utarbeidelse av de nye 
plandokumentene. 

- Det kan være at behandling av de nye plandokumentene utsettes 
enda en måned, men det er ikke helt avklart. 

- Det begynner en ny viltforvalter i VFK til høsten. Denne personen 
blir lokalisert i Drammen. 

- Det er også utlyst en stilling på masseforvaltning, trolig oppstart 
for stillingen er årsskifte. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken: 
- Våren har for det meste gått til å jobbe med Vann-Nett. Det har 

vært en mye større oppgave enn det som var forventet, og 
splittingen av vannforekomster er en stor årsak til dette. De 
jobber på så langt de rekker før fristen. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 Forslag til møteplan 2020 
 
Torsdag 24. september 
November – dato fastsettes på møtet i september 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 
 
 

 Eventuelt 
 
- Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 


