
 
 
 
  
 
Referat fra møte i temagruppe økologi den 27.11.20 
 
Sted: Teams-møte 
Tid: 12:00-13:40 
 
Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 
Guro Haug, Nittedal  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Rannveig Berge, Lillestrøm  
Toril Giske, Oslo  
Marie Homann, Ullensaker 
Jonas Torp, FMOV 
Hedvig Sterri, FMOV 
Estrella Fernandez, FK 
Line Gustavsen, daglig leder  
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent) 
 

Forfall: 
 

Veronica Koster, Gjerdrum  
Liv Dervo, Nannestad 
Tove Haugland Udon, Lørenskog 

 
Ved behov: 
  Trygve Rognstad, Gran 
 

Sak   Innhold  Ansvar/frist 

36/20  

  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

37/20 Gjennomgang av aktuelle referater  

 

• Administrativ gruppe 

• Styringsgruppe  

Vedtak: Gjennomgangen av referatene tas til orientering.  

 

  



38/20 Orienteringer  

 

38/20-1 Analyser av overvann fra kunstgressbaner 

- De seks kunstgressbanene i Vannområdet har blitt prøvetatt, 

hvor enkelte baner hadde høye verdier av sink. 

- I noen av prøvene har Asplan Viak inkludert metaller. 

38/20-2 Tilstandsvurdering av kroksjøer i Nannestad  

- Det ble gjort en befaring av de to kroksjøene sammen med 

leverandøren av kartleggingen, NINA. 

- Begge kroksjøene preges av gjengroing, hvor eventuelle tiltak 

kunne være fjerning av større trær og utgraving. 

- Hvor aktuelle disse tiltakene er vil bli nevnt i rapporten til 

NINA. 

38/20-3 Miljøgifter i fisk  

- Midlertidige funn har blitt levert inn av NIVA. Det ble 

prøvefisket to stasjoner i Nedre Nitelva, hvor laboratorie-

analysene viste at den nederste stasjonen hadde størst 

konsentrasjon av de målte parameterne. 

- Den nederste stasjonen ligger ved Dynea, og blir omtalt som 

«punkt B». 

- Bakgrunnen for de utvalgte miljøgiftene var at disse stoffene 

ble blant annet funnet i sedimentene i tidligere 

undersøkelser for dette området. 

- Det ble foreslått å få NIVA til å presentere resultatene når 

rapporten er ferdig. Styringsgruppa kan også bli invitert til 

denne presentasjonen.  

- Rapportutkast kommer 7. desember, og blir sendt ut på e-

post til medlemmene av økologigruppa for innspill.  

38/20-4 Overvåkingsprogrammet 

- Innkjøpskontoret har hatt svært mye å gjøre i høst, så saken 

blitt utsatt, men målet er å få det ut på anbud i desember. 

Norconsult, som har dagens overvåkingsprogram, har derfor 

blitt forespurt om de kan fortsette kontrakten til 

februar/mars. 

- Frist for å komme med tilbud blir mest sannsynlig rundt 15. 

januar. 

- Lørenskog blir fra 2021 med i overvåkingsprogrammet. 

- Lørenskog fortsetter og tar sine egne prøver, men 

resultatene blir inkludert i Vannområdets årsrapport. 

Lørenskog blir også med på innkjøpet av biologisk overvåking 

i 2023.  

38/20-5 Omgjøring av daglig leders engasjement til fast ansettelse 

  

  

 

 

 

 

 

  



- Stillingen til daglig leder har blitt endret fra engasjement til 

fast stilling. 

38/20-8 Nyhetsskriv 

- Send inn forslag til brosjyren «Vassdragene», en kort tekst, 

gjerne med bilder. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

39/20 Faktaark om ørekyt 

 

Faktaarkene for Ørekyt i Leira-vassdraget og Nitelva-vassdraget ble 

presentert. Hver kommune melder fra hvor mange trykte utgaver de 

ønsker av faktaarkene ørekyt og vasspest. 

 

Vedtak: Faktaarkene godkjennes.  

 

 

 

Alle innen 10. desember  

40/20 Biologisk overvåking, vannplanter  

 

- Det ble orientert om hovedfunnene i rapporten, og forslaget 

om videre kartlegging i Merkja. 

- Ved Merkja finnes det en bestand av vasspest som trives i 

næringsrikt miljø. Langs vannkanten er det beite for kyr, hvor 

NIVA forslår en videre kartlegging for å se om det er forskjell i 

vannvegetasjon der kyrene beiter, mot vannvegetasjonen på 

andre siden av gjerdet, hvor det ikke beites. 

- Saken vil også bli tatt opp i landbruksgruppa. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

41/20 Edelkreps  

 

41/20-1 Oppfølging av edelkrepsprosjekter - ferdigstilt rapport 

- Det ble prøvefisket etter edelkreps i Østmarka, 

Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa. Det ble også gjort 

burforsøk i Leira og Gjermåa. 

- Prøvefisket i Østmarka resulterte i fangst i to av tolv vann. 

- Prøvefisket i Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa ga også 

fangst.  

- Leverandøren Utmarksforvaltningen AS forklarte de svake 

edelkrepsbestandene med lave kalsiumverdier, predasjon og 

kannibalisme.  

41/20-2 Tiltaksplan Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa 

- Det har vært et møte med Gjerdrum jeger og fisk, 

Fylkesmannen og Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon (RFA) 

om oppfølging av resultatene i Gjerdrumsgjermenningen og 

Gjermåa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Det skal i samarbeid med RFA skrives en søknad på kalking, 

pH-logging og vannprøver på vinterstid som sendes inn til 

Fylkesmannen under kalkingstiltak. 

41/20-3 Kartlegging på Romeriksåsen  

- Utkastet til søknaden ble gjennomgått. 

- Det kom forslag om å kontakte RFA for å høre om hvilke vann 

de har registrert edelkreps i tidligere. 

41/20-4 Forvaltningsplan for Østmarka 

- Forvaltningsplanen angår mest kommunene Lørenskog og 

Rælingen, litt Oslo.  

- Det er opprettet dialog med VO Øyeren da Rælingen 

kommune er delt mellom våre to vannområder. Det har ikke 

blitt kartlagt edelkreps i de delene av Rælingen som omfattes 

av VO Øyeren enda.  

- På drikkevannskilder er det satt restriksjoner, som krever 

søknader til Fylkesmannen og kommunen når det skal gjøres 

prosjekter som kartlegging i vannene. Oslo kommune gjorde 

oss oppmerksomme på dette, hvor Elvåga er et slikt vann.  

 

41/20-5 Edelkrepsundersøkelser i Nitelva 2020 – ferdigstilt 

rapport. Et prosjekt i regi av Nittedal kommune. 

- Prosjektet ble utført av Utmarksforvaltningen AS 

- Det ble prøvefisket nedstrøms for Sagdammen, samt 

burforsøk, vannprøver og e-DNA.  

- Det ble ikke fanget noen kreps i teinene, men krepsen i 

burforsøkene klarte seg fint. 

- E-DNA påviste signalkreps i prøvene fra stasjonen ved 

Hakadal og Slattum ved første uttak (02.09.2020). 

- I 2021 vil Nittedal kommune følge opp resultatene for å 

bekrefte at det ikke er signalkreps i Nitelva. 

Vedtak: Innspill tas med i videre arbeid og informasjonen rundt 

prosjektene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Mathias innen 10.12.20 

 

 

 

 

 

42/20 Valg av gruppeleder  

Liv Dervo er valgt for 2020 og ny leder må velges for 2021. Etter lista 
over rundgangen på hvem som tar ledervervet er det Lørenskog sin 
tur. 
 
Vedtak: Tove Haugland Udon fra Lørenskog kommune 
velges til leder av økologigruppa for 2021 

 

43/20 Faktaark om vannforekomster 

 

De kommunene som har ferdigstilt faktaark velger seg ut en ny 

forekomst til neste faktaark, slik at dette kan jobbes med til våren. 

 

 

Alle innen 31.12.20 



Forslag til valg av nye forekomster kan sendes på e-post, og hvis dere 

er usikre på hvilke dere skal velge kan dere spørre oss om hvilke dere 

burde velge ut.  

 

Vedtak: Send inn tekster på vannforekomstene til Line. Velg ut nye 

vannforekomster. 

44/20 Utbedring av dammen i Store Vikka  

 

- Det har blitt holdt et møte angående dammene i Honsjøen og 

Store Vikka. Deltagere var VO Leira-Nitelva og HUVO, Nannestad 

kommune og Bjerke Almenning. 

- Under møtet ble det fastslått at Bjerke Almenning kan stå som 

søker (gitt at styret sier ja).  

- Det ble også diskutert rundt hvilke løsningsforslag som bør velges 

ved utbedring av dammene.  

- Målet er å sende inn søknad for damrehabilitering innen 15. 

januar 2021, og at prosjektene gjennomføres innen 2021. 

- Vannområdet vil bistå med søknadsskriving, og stiller med 

egenkapital. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

45/20 Runde rundt bordet  

 

Oslo 

- Har godkjent sitt overvåkingsprogram for 2021. 

- Foreslår å følge opp prosjekt i Helgeren fra 2018, se på 

biologiske faktorer, og i Gjerdingen. Lunner kommune har 

søkt Oslo kommune om å slippe minstevannføring fra 

Gjerdingen, etter at demningen har blitt rehabilitert.    

Lunner 

- Oslo kommune skal rehabilitere dammen ved Gjerdingen, 

noe som medfører lav vannstand i Gjerdingen over en lengre 

periode. Lunner kommune har behandla søknad om tiltak 

etter Markaloven i den forbindelse og har stilt vilkår om blant 

annet minstevannføring under arbeidene av hensyn til kreps 

og annet liv i Gjerdingen.  

- Gjerdingen innløpsbekk er en gytebekk for ørret. Her har det 

vært hogst. Det ble holdt møte i felt med landbrukskontoret 

for Hadeland og Nittedal, grunneier, skogeierforening og 

fylkesmannen, angående kantsoner langs bekker, på hvordan 

disse bør vedlikeholdes. Når bør det hogges? Det ligger ønske 

om tiltak blant eierne.  

Nittedal 

  



- Dammene til NRV er oppe til politisk behandling, hva skal 

gjøres med disse. Det ønskes å bevare Ryggevannet og 

Høldippeldammen. Disse må utredes nærmere.  

- Møte om fremmede arter sammen med elveforum og Lions, 

spesielt fokus på kjempespringfrø. 3-årig prosjekt. 

- Avløpsløsning utredes ved Slattum. 

- Rehabilitering av elveløpet ved kvikkleireskredet prosjekteres 

nå. 

Ullensaker  

- E. coli-verdier var høye i sommer. Kom sannsynligvis fra 

gjødsling og nedbør.  

- Forslår større kantsone som tiltak mot dette. 

Fylkesmannen  

- Jobber i vann-nett med vannforekomster med utsatte 

miljømål. 

- Fant et nytt avfallsdeponi i Elvegata, Lillestrøm. Jobber med å 

se hva deponiet inneholder. 

- Jeger og fisk i Akershus kalker i Råsjøens bekkeløp. JF vil 

bruke en ny metode for å se på egg i fisk, ved bruk av 

ultralyd. Tidligere måtte man avlive fisken for å se på eggene, 

det slipper man med ultralyd.  

Fylkeskommunen 

- Venter på behandling og vedtak av forslagene til 

plandokumenter for Innlandet og Viken vannregion og de 

norske delene av Västerhavet vannregion.  

- Disse skal ut på høring 1. februar, hvor det kan sendes inn 

innspill.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 Møteplan 2020  

 
 Det er sendt ut doodle for møte før 15. januar   
 
Vedtak: Dato for neste møte bestemmes i etterkant av møtet 

 

 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 

 

 


