
  

 

     

  

  

  

  

Referat fra møte i temagruppe økologi 4.5.21 

Tid: Tirsdag 4. mai 2021, 12:00 – 13:50.   

Sted: Teams-møte  

Til stede:   
Tove Haugland Udon, Lørenskog (leder) 
Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 
Guro Haug, Nittedal  
Kari-Anne S. Gorset, Lunner 
Toril Giske, Oslo  
Veronica Koster, Gjerdrum 
Erik Gilmore, Nannestad 
Jonas Torp, FMOV 
Estrella Fernandez, FK 
Line Gustavsen, daglig leder  
Mathias Kværnmo Jerpseth, vannområdekoordinator (referent) 
 
 

 
Forfall:  Hilde Birkeland, Lillestrøm  

Marie Homann, Ullensaker  
 
 
 
Ved behov: 
  Trygve Rognstad, Gran 
 
Saksliste  

Sak nr.  Innhold  Frist/ansvar   

12/21  

  

Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

13/21  Orienteringer 

 

13/21-1 Kvikkleireskredet i Gjerdrum 

- Vann- og avløpsledninger for ligger over bakken. NVE legger 

stein og bygger vei i skredområdet for å jobbe trygt. Området 

 

 

 

 

 

 



stabiliseres med kalk i leirmassene. Det siger fremdeles i 

området.  

- Det er sendt inn byggesøknader for to hovedledninger. 

- Skredkanten overvåkes kontinuerlig, og det er plassert gjerde 

rundt kanten.  

 

13/21-2 Skredet i Nannestad 

- Nannestad er kommunen i Norge med mest ravinelandskap, 

som kan by på en grunn som er utsatt for erosjon fra bekker og 

elver.  

- Skredet startet i mars 2020, men utviklet seg til å bli mer 

omfattende mot slutten av året. Ni husstander ble evakuert, 

men er nå tilbake. NGI har undersøkt grunnen i området for å 

vurdere stabiliteten, der det ble påvist kvikkleire flere steder. 

- Bekken er lagt i midlertidig omløp mens grunnen sikres med 

store stein for å forhindre ytterligere graving, og sikring av 

nærliggende husstander. 

- Cirka 5 store topper med potensiell rasfare kuttes ned for å 

avlaste grunnen.   

- Det er planlagt restaurering med stor tilrettelegging for 

gjenskaping av et godt vannmiljø.  

 

12/21-3 Biologisk overvåking. Bunndyr og begroingsalger – ferdigstilt 

rapport 

- Bunndyr og begroingsalger ble samlet inn på høsten i 2020. 

- Av de undersøkte stasjonene var: 
o 4 i svært god tilstand 
o 13 i god tilstand 
o 15 i moderat tilstand 
o 4 i dårlig tilstand  

- Dette er en forbedring av den økologiske tilstanden som ble 

målt under forrige biologiske overvåking i 2017.  

 

13/21-4 Sinkavrenning fra kunstgressbaner – ferdigstilt rapport 

- Gummigranulat har stort utlekkingspotensiale da overvannet 
viste høye verdier av sink. 

- Fortynningseffekten er stor og viser ingen direkte påvirkning på 
de målte resipientene. 

- Gummigranulat på avveie er fremdeles et problem, angivelig i 
større grad for jordlevende organismer.  
 

 

13/21-5 Dialog med Lørenskog elveforum og Lørenskog 

naturvernforbund 

- Naturvernforbundet i Lørenskog og Lørenskog elveforum 

kommune har sendt inn en søknad om midler på kartlegging av 

elvemusling.  

 

  



- Vannområdet har forespurt et møte for å bli bedre kjent med 

naturvernforbundet og elveforumet, og for å samkjøre 

fremtidige søknader slik at vi ikke søker om samme tiltak.  

 

13/21-6 Utlegging av gytegrus i Songa 

- Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma og Leira-Nitelva har 

hatt et møte med Avinor, angående pålegget Avinor fikk fra 

Miljødirektoratet om å undersøke miljøgifter i fisk i Songa. Det 

var enighet om at det er dumt å ta ut ørret i år da bestanden er 

svak, og at de heller bør prøve å gjennomføre tiltak for å 

forbedre ørretstammen, og at det derfor er aktuelt å legge ut 

gytegrus. Avinor undersøker om det er noe de kan betale. 

 

13/21-7 Etablering av tømmestasjoner for båtseptik 

- Kartleggingen av båtforeningene er ferdig. Et notat med 

oversikt over båtforeningene og egnede lokaliteter for 

etablering av tømmestasjoner for båtseptik sendes snart ut til 

de aktuelle kommunene. Vannområde Øyeren og Leira-Nitelva 

har deretter et møte med kommunene for avklaringer.  

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

14/21 Aktiviteter 2022 

 

Planlagte aktiviteter i økologigruppa for 2022 ble gått igjennom. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

15/21 Ansettelse av student sommeren 2022 

 

I forrige møte ble det foreslått å opprette en sommerjobb med 

hovedmål om å kartlegge kilder til søppel og punktutslipp i Nitelva. 

Saksfremlegg ble gjennomgått med følgende innspill:  

 

- Anleggsarbeid og byggetiltak kan inkluderes ift. nedslamming i 

elva. 

- Presisering av hvor arbeidet gjelder, slik at kommunene som 

bidrar med midler ser at det etterspørres midler om 

vannforekomster innenfor deres kommunegrense.  

 

Vedtak: Opprettelse av engasjement for student sommeren 2022 

støttes med forbehold om at innspillene i møte tas med til administrativ 

gruppe og styringsgruppa.  

 

16/21 Forlengelse av vannområdekoordinators engasjement 

 

Saksfremlegg angående forlengelse av Mathias Jerpseth sitt 

engasjement som vannområdekoordinator ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Økologigruppa støtter at vikariatet forlenges og at saken 

bringes frem for administrativ gruppe. 

 



17/21 Faktaark om ørret 

 

Neste faktaark blir om ørret, og fra økologigruppa meldte Tove 

Haugland Udon seg til å skrive om ørret for Nitelva. Vannområdet bistår 

med faktaarket for Leira. Det trengs informasjonsmateriell på ørret fra 

alle kommunene for å sammenfatte faktaarkene. 

 

Vedtak:  

Det samles inn fakta om ørret fra hver kommune. 

Faktaarkene sammenstilles av Tove Haugland Udon og vannområdet.   

Alle – 31.05.21 

18/21 Runde rundt bordet  

 

Nannestad 

- Vannforvaltningsplanene er sendt inn til politisk behandling. 

 

VFK 

- På dagens møtedato er det også møte i politisk utvalg i 

vannregionen. Tema er fordelingsnøkkel av statlige midler.  

- Det er mottatt statlige midler til restaureringsprosjekter, der 

det er nok midler til å innvilge alle søknader på 

restaureringsprosjekter.  

 

Nittedal 

- Det skal være politisk møte i kommunen på dagens møtedato 

hvor vannforvaltningsplanene behandles og vannområdet 

deltar med orienteringssak. Kommunen har avholdt 

prosjektmøter om kjempespringfrø sammen med Nittedal 

Elveforum og Lions. Starter opp med tiltak i sommer. 

- Rehabilitering av demningen i Storøyungen har fått merknad av 

Statsforvalteren angående manglende dokumentasjon på 

biologisk mangfold og forurensning. 

- Venter på midler fra signalkreps. 

 

Lunner 

- Det skal avholdes politisk møte der vannforvaltningsplanen er 

sak på kommende torsdag (06.05.21). 

- Gjerdingen skal rehabiliteres, og i den sammenheng har NVE 

satt krav om at kommunen skal lage krepsehotell i innsjøen.  

- Jobber med kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner 

med økt fokus på flom og kantvegetasjon. Vassdragfokus må 

inn der det ønskes utbygging. 

 

Oslo 

- Jobber med handlingsplan for overvann. Skal sammenstilles og 

legges frem på nyåret. 

- Har startet med gjennomgang av kommuneplanenes arealdel. 

 



- Oslo behandler mest sannsynlig ikke vannforvaltningsplanen 

politisk, dersom den behandles på lik måte som ved forrige 

forvaltningsplan.  

 

Statsforvalteren OV 

- Det blir mest sannsynlig bevilget midler til tiltak for edelkreps i 

Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa, som er et kalkingstiltak 

vannområdet har bistått RFA om å søke om.  

 

Gjerdrum 

- Innenfor spredte avløp har de funnet en del avvik på 

minirenseanleggene.  

- Takavløp skal være i fokus, som bidrar til mye spillvann på 

ledningsnettet.  

 

 

Lørenskog 

- Mottok nylig vassdragsrapport. De små bekkene som renner til 

Losbyelva vil få mer fokus, der er det dårlig kvalitet. Landbruk 

og avløp er kilder til dette. 

- Har startet med handlingsplan for vannmiljø.  

- Mangler fremdeles kildesporere.  

- Har fått avslag på søknader om handlingsplan for vannmiljø.  

- Det ble arrangert søpleaksjon på komtek, der ansatte var ute og 

plukket søppel. Det ble observert veldig mye søppel ved Oda 

(Kolonihagen) Lørenskog.  

- Det har blitt hogget trær i kantsona. Kan være en årsak av at en 

grunneier søkte om dispensasjon, og flere ønsker å hogge. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

19/21 Møteplan 2021  

 

Møtedato for september/oktober blir bestemt ved avstemming per e-

post.  

 

Vedtak: Møteplan godkjennes  

  

 Eventuelt 

 

Det store vanntyveriet - Nittedal 

- Vann fra Gjerdingen og Ørfiske har blitt ført over til 

Maridalsvannet som drikkevannsforsyning fra 1901.  

- Dette har gitt mindre vann i Gjerdingselva, Ørfiskebekken og 

Nitelva, og dermed store økologiske konsekvenser. 

- Oslofjorden skal i 2028 få Holsfjorden som 

reservevannforsyning, og det ønskes å skape en dialog rundt 

mulighetene for å føre vann fra Gjerdingen og Ørifske tilbake til 

Nitelva.  

 

 

 



Oslo kommune bidrar med kontaktinfo til prosjektansvarlig for 

rehabiliteringen som skjer i Gjerdingen nå.  

 


