
  

 

     

  

  

  

  

Referat fra møte i temagruppe økologi den 8.1.21 

Tid: fredag 8. januar 2021, 12:00 – 14:30.   

Sted: Teams-møte  

Til stede:   
Tove Haugland Udon, Lørenskog (leder) 
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 
Guro Haug, Nittedal  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Rannveig Berge, Lillestrøm  
Toril Giske, Oslo  
Marie Homann, Ullensaker (til 13:49) 
Erik Gilmore, Nannestad 
Jonas Torp, FMOV 
Estrella Fernandez, FK 
Line Gustavsen, daglig leder  
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent) 
 
 

Til sak 2/21: 
Asle Økelsrud, NIVA  
Kine Bæk, NIVA 
Jane Bråthen, Lillestrøm 
Ernst Modest, Lørenskog 
Brita Skallerud, Viken 
Halvor Bratli 
Inge Solli 
Jens Kogstad 
Dag Lindheim 
 

Forfall: 
Veronica Koster, Gjerdrum 

 
Ved behov: 
  Trygve Rognstad, Gran 
 
Saksliste  



Sak 
nr.  

 Innhold Frist 

1/21  
  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   
 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med sak satt opp under 
eventuelt.  

 

2/21  Presentasjon fra NIVA  
 
NIVA har gjennomført prøvefiske og analyse på fisk fra Nedre 
Nitelva 

- 2 stasjoner ble prøvefisket 
o A, Kjellerholen til Bondetangen   
o B, Øya til Gullaugvika  

- Analyser gjort ble på filet, gjeller, lever og galle, for PAH, 
PFAS og metaller 

o Utfra de prioriterte stoffene kvikksølv og PFOS 
havner begge de målte stasjonen i «ikke god» 
kjemisk tilstand 

- Stasjon B ga flest fisk i garnet, men kom også verst ut i 
måling av PAH 

o PAH-konsentrasjonene er lave i forhold til fiskens 
egen helse. Fisken metaboliserer PAH relativt bra 

- Kvikksølv og PFAS er de to viktigste stoffene som angår 
mattrygghet for konsumentene 

o Mattilsynet kunngjorde i høst at man i Norge ikke 
burde spise fisk fanget nær flyplasser.  

o Mer enn halvparten av den europeiske 
befolkningen får i seg PFAS-mengder gjennom mat 
og drikke som overskrider grenseverdien, som er 
4,4 ng/kg kroppsvekt per uke, for summen av de fire 
PFASene: PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS.  

o Konsentrasjonene av PFAS i fisk vil variere fra sted 
til sted, men finnes også i fjerntliggende vann 

o Det ble spesifisert at inntak av fisk med høyt 
innhold av PFAS først og fremst vil kunne påvirke de 
konsumentene som spiser egenfisket fisk svært ofte 

- Det ble diskutert rundt NIVAs, Mattilsynets, kommunenes 
og vannområdets rolle i å spre informasjonen videre.  

o Det opprettes dialog mellom vannområdet, 
Lillestrøm og Rælingen kommune for videre arbeid 
med saken. Mattilsynet involveres. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

3/21 Orienteringer  
 
3/21-1 Skredet i Gjerdrum  

- Det har gått et kvikkleireskred i Gjerdrum kommune i Ask. 
Flere boliger ble tatt av raset, hvor flere personer mistet 
livet.  

 
  



- Skredet førte til brudd på avløpsrør som slipper kloakk ut i 
området. Det jobbes døgnet rundt med å anlegge et nytt rør 
som vil ligge over bakken. Dette er et samarbeid mellom 
MIRA, CFA og Norconsult.  

- Kummene tømmes nå for å redusere mengde kloakk som 
går ut. 

- Det er forespurt fra Miljødirektoratet å bruke data fra 
overvåkingsprogrammet til sporing av utslippene. 
 

3/21-2 Gjenstående rapporter 
- Bunndyr og begroingsalger har frist 15. februar. Utkast til 

rapporten kommer 31. januar. 
- Ferdigstilt rapport på sinkavrenning fra kunstgressbaner har 

frist 08. januar.  
 

3/21-3 Oppfølging av utredning av biotopforbedrende tiltak Nitelva 
- Utfordringen ved Nitelva Elvetangen er kraftverk oppstrøms 

som skaper lav vannstand og at strekningen er kanalisert 
med ensformig morfologi. 

- Nittedal kommune har mottatt skisser til tiltak ved 
Elvetangen fra Link arkitektur. 

- Grunneier er redd for flom og skader på sine jorder. 
- Det skal settes et møte med grunneier for medvirkning i 

prosessen.    
- Nittedal kommune vil søke om penger til gjennomføring i 

2022 om grunneier er med på prosjektet. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

4/21 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Nitelva 
2020 
 
Nittedal kommune fikk støtte av Statsforvalteren til undersøkelse av 
elvemusling i Nitelva. Undersøkelsen ble utført av Kjell Sandaas.  
Det ble foreslått å invitere Kjell Sandaas til økologigruppa slik at han 
kan presentere rapporten. Hovedtrekkene av undersøkelsen viser 
at: 

- Bestanden av elvemuslig på undersøkt område er i dårlig 
tilstand, men årets undersøkelse viste rekruttering 

- Bestanden har høy verneverdi. 
 

Nittedal kommune ønsker å undersøke elvemusling videre. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

7/21 Søppelfjerning med Nittedal elveforum 
 
NORCE har søkt om FOU-midler for å starte et forprosjekt hvor 
fokuset vil være rydding av søppel i Nitelva. I forprosjektet vil 
fokuset være å kartlegge kilder til plastforurensing, hvor det ønskes 
hjelp fra Nittedal, Lillestrøm og vannområdet.  
 

 



Elveforum og Nittedal Ornitologiske forening er planlagte deltagere 
av prosjektgruppa til NORCE. 
 
Det skal også prosjekteres et automatisk oppsamlingssystem av 
Spilltech. Tanken er at Nitelva blir en test case, slik som i Akerselva, 
hvor funnene vil ha stor verdi for andre elver.  
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

8/21 Søknader med frist 15. januar  
 
Følgende søknader ble gjennomgått: 

- Tiltaksplan Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa 

- Kartlegging på Romeriksåsen  

- Utbedring av dammen i Store Vikka  

- Forvaltningsplan for edelkreps i Østmarka 

- Kjemisk klassifisering av vannforekomsten Nedre Nitelva 

 

- Kartlegging av avrenning fra skytebaner – foreslås utsatt til 

2022. I Vann-Nett har vi satt det på neste planperiode.  

- Utrede om gjedde kan spre seg fra Fiskeløysa – foreslår å ta 

dette samtidig med kartlegging av fremmede fiskearter 

 

Vedtak:  
1) Økologigruppa gikk igjennom søknadene uten innvendinger.  
2) Kartlegging av avrenning fra skytebaner avventer til 2022. 
3) Spredning av gjedde tas samtidig med kartlegging av 

fremmede fiskearter. 

 

9/21 Faktaark med faglig tema 
Det ble gått igjennom en liste over forslag til hva som kan være 
tema for de to faktaarkene i 2021. Line setter opp forslag for temaer 
som kan stemmes over.  
Det er aktuelt å lage noen faktaark også for 
Losbyvassdraget/Fjellhamarelva/Sagelva. 
Det er behov for to redaksjonsgrupper, en for våren og en fra 
høsten. Det ønskes en representant fra Leira-vassdraget, og en fra 
Nitelva-vassdraget inn i hver redaksjonsgruppe. 
Vi har nå hatt fremmede arter på de to siste faktaarkene, 
kjempespringfrø bør derfor først være aktuelt til høsten. 
I etterkant av møtet vil det bli en avstemming over ulike temaer, 
etter temaer er bestemt fastsettes redaksjonsgruppene. 
 
Vedtak: Økologigruppa stemmer over temaer for neste faktaark i 
etterkant av møtet. 

 
 
Line 31.01 

10/21 Runde rundt bordet  
 
Nannestad 

- Erik Gilmore nyansatt er klima- og miljørådgiver i Nannestad 
kommune, og steppet inn for Liv Dervo for dagens møte.  

- Jobbet tidligere i BAMA og var miljøvernkonsulent i 
Forsvaret. 

 



 
Fylkeskommunen 

- Utkastet for oppdatert vannforvaltningsplan med tilhørende 
tiltaksprogram kommer på høring 1. februar.  

 
Nittedal  

- Kommunestyret har vedtatt å bevare Høldippeldammen. 
- Jobber med avløpsløsning ved Slattum til Åneby. 

 
Lunner 

- På grunn av strømbrudd har ikke vannet blitt renset riktig, 
hvilket har ført til kokevarsel i jula. 

 
Rælingen 

- Anmodet av Fylkesmannen å søke om ny utslippstillatelse. 
 
Lillestrøm 

- Kommunen jobber med ny arealdel med egen 
«vannseksjon» 

- Ønsker innspill fra vannområdet lengre inn i arbeidet. 
 
Oslo 

- Oppstart av rehabilitering av Gjerdingen i 2021. Får på plass 
kontrakter. Jobber med Lunner kommune. 

- Jobber mer med snødeponi. 
 
Lørenskog  

- Venter på vassdragsrapport fra Norconsult. De har fått ny 
frist. 

- Disse dataene er viktige da de skal brukes til å lage en ny 
tiltaksplan for vassdrag. 

- Ønsker å søke miljødirektoratet om tilskudd til vassdrag.  
- Ansetter enda folk til kildesporing  

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

11/21 Møteplan 2021  
 
Neste møtet blir i mai. 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes  

 

 Eventuelt 
 
Sommerjobb 2022 

- I møtet angående prosjektet på søppelrydding i Nitelva ble 
det foreslått å utlyse en sommerjobb. Sommerjobben vil gå 
ut på å kartlegge kilder til søppel og punktutslipp.  

- Det er nevnt i tidligere rapporter at det ikke foreligger 
helhetsbilde av området, og i det foreslåtte arbeidet vil 
kunne kartlegge helhetsbilde av påvirkninger til Nitelva i 
større grad.  

- Dette kan være et mer økonomisk alternativ til konsulent. 

 



- Arbeidet kan for eksempel starte i Harestuavannet og 
jobbes med nedover.  

- Dette forslaget må gå videre til administrativ gruppe, så til 
styringsgruppa for vedtak. 

- Engasjementet kan vare 4-5 uker og kan være et økonomisk 
samarbeid mellom kommunene og vannområdet 
 

- Innspill til dette var: 
o Dette er et svært omfattende arbeid. Det kan være 

lurt å ha arbeidet på skrivebordet først, så 
kartlegging.  
 

Vedtak: Innspillene tas med i videre planlegging.  

 


