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Kartlegging av edelkreps

I august/september ble det gjennomført kartlegging av edel
kreps i Leira, Kverndalsbekken, Gjermåa og aktuelle side
bekker.

Det ble funnet kreps i Kverndalsbekken, Gjermåa og i de øvre delene av 
Leira. I de nedre delene av Leira ble det som forventet ikke funnet edel-
kreps. Her er blant annet vannkvaliteten og bunnforholdene for dårlig.

Hele rapporten kan du lese er om prosjektet på elveliv.no , eller gå direkte 
til rapporten her: Kartlegging av edelkreps

Kartlegging av vasspest

I 2018 fikk NIVA oppdraget med å kartlegge vasspest i Leira, 
Kverndalsbekken og andre aktuelle sidebekker og sjøer.

Vasspest er en fremmed og uønsket art i Norge. Kartleggingen foregikk 
ved snorkling og ved å ta vannprøver fra enkelte  lokaliteter for å under-
søke miljøDNA. MiljøDNA kan avsløre vasspest steder hvor vi ikke kan 
se den.  Det ble kun funnet  vasspest i Isakbekken i Skedsmo. Dette var 
positivt da vasspesten i  Nordbytjern ikke har klart å spre seg nedover i 
systemet. Rapporten kan leses i sin helhet her: Kartlegging av vasspest

Gratis miljøråd Lørenskog

Dette prosjektet ble startet høsten 2017 og ble fullført i 
 november 2018.

Lørenskog er en kommune der by møter land, og miljøproblematikk er et 
aktuelt tema både blant gårdbrukere og innbyggeren for øvrig. Totalt har 
det blitt gjennomført ett oppstartsmøte, ett grupperåd og 7  individuelle 
miljøråd. På de individuelle miljørådene har det blant annet vært fokus 
på SMIL-tilskudd og RMP-tilskudd. 

Vassdragene er Vannområde Leira-Nitelvas sitt informasjonsskriv, og du sitter nå med utgave 
nummer tre. Det har skjedd mye i vannområdet og kommunene det siste halve året, og her vil 
du få ett lite innblikk i noe av det som har skjedd. Nettsidene til vannområdet blir fortløpende 
oppdatert, så ta en titt på elveliv.no!

Foto: Liv Dervo

Foto: Helge B. Pedersen

https://elveliv.no/prosjekter/kartlegging-av-edelkreps
https://elveliv.no/filer/dokumenter/vannomradetsrapporter/2018-rapport-kartlegging-edelkreps-i-vannomrade-Leira-Nitelva.pdf
https://elveliv.no/filer/dokumenter/vannomradetsrapporter/2018-kartlegging-av-vasspest-niva.pdf
https://elveliv.no/
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Faktaark om edelkreps

Vannområdet har utarbeidet to faktaark om edelkreps, ett for 
Leiravassdraget og ett for Nitelvavassdraget. 

Den første siden av faktaarket er lik for de to vassdragene, her kan du 
lese om krepsens biologi og hva som i dag er de største truslene for 
 denne sårbare arten. På faktaarkenes side to finner du litt historikk og 
historier om edelkreps i Leira og Nitelva, pluss at du kan lese kort om 
hvordan det står til med bestandene i dag.

Faktaarkene kan du lese ved å følge linkene: Nitelva og Leira

Brosjyre: Håndtering av hestegjødsel

I forbindelse med informasjonsmøtene ble det utarbeidet en 
brosjyre om håndtering av hestegjødsel. 

En hest produserer ca. 25 kg gjødsel hver dag, noe som utgjør rundt 
9 tonn per år! Denne brosjyren gir kort informasjon om hvorfor 
 hestemøkk kan være ett problem for vassdragene våre, hvordan man kan 
håndtere hestemøkk, og litt om regelverket rundt hestemøkk.

Brosjyren inner du her: Hestegjødsel - en ressurs eller et problemavfall?

Biologisk overvåking 2018

Det ble gjennomført en ekstra undersøkelse av bunndyr på 7 
lokaliteter i 2018.

Vannområdet valgte på bakgrunn av resultater fra 2017 å gjennomføre 
nye undersøkelser av bunndyr på syv lokaliteter i vannområdet i løpet 
av 2018. Det ble tatt prøver i mai og i oktober. Resultatene viser at bunn-
dyrene er tilbake på samme nivå som i 2014 noe som er veldig positivt.

Rapporten fra NIVA kan du lese her: Biologisk overvåking 2018

Foto: Nazhad Chawshin

https://elveliv.no/filer/dokumenter/faktaark/2018_faktaark_nr_3_edelkreps_nitelva.pdf
https://elveliv.no/filer/dokumenter/faktaark/2018_faktaark_nr_3_edelkreps_leira.pdf
https://elveliv.no/filer/dokumenter/vannomradetsrapporter/2018Hestegjodsel-en-ressurs-eller-et-problemavfall.pdf
https://elveliv.no/filer/dokumenter/vannomradetsrapporter/2018-niva-notat_biologisk-overvking-i-vannomrde-leira-nitelva.pdf
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Prosjektering av vanndringshinder

Høsten 2018 har det blitt gjennomført en prosjektering av 
vandringshinderet opp til Store Vikka i Nannestad.

Demningen i Store Vikka utgjør i dag et 100% stengsel for fisk som skulle 
kunnet vandre opp fra utløpsbekken til Store Vikka. Det forventes at ved 
å lage en passasje for fisk vil ørretunger kunne vandre opp fra utløps-
bekken, og innsjøen vil bli ”selvforsynt” med ørretrekrutering og slippe 
utsetting av fisk. Konsulentfirmaet Naturrestaurering har vurdert og 
kommet til forslag til hvordan vandringshinderet kan utbedres.

Rapporten kan du lese her: Store Vikka

Romeriksåsene

I 2017 startet et prosjekt med å kartlegge fiskevandrings-
hindre på Romeriksåsene og se på økologisk tilstand basert 
på fisk. 

Det har i løpet av 2018 blitt gjennomført en del feltarbeid, men på 
grunn av den tørre sommeren var det ikke mulig å drive med el-fiske. 
 Vandringshindrene på Romeriksåsene som har blitt vurdert ligger i 
 kommunene Nannestad, Nittedal og Gjerdrum. Prosjektet er finansiert 
med midler fra Miljødirektoratet.
Rapportskrivingen er i sluttfasen, og rapporten vil bli lagt ut på elveliv.no 
i starten av januar.

Kartlegging av kunstgressbaner
10 av vannområdets 12 kommuner har kunstgressbaner som 
ligger innenfor vannområdets grenser.

Alle kunstgressbanene i vannområdet har blitt befart i løpet av 2018, 
og det utarbeides nå en rapport som tar for seg mulige påvirkninger av 
vannmiljøet. Gummigranulat på kunstgressbaner er stort sett laget av 
oppmalte bildekk, og inneholder mange ulike stoffer blant annet sink. 
En del av disse stoffene i tillegg til selve granulatet, kan potensielt være 
problematiske for våre vannforekomster. Rapportskrivingen er nå i slutt-
fasen, og rapporten vil bli tilgjengelig på vannområdets nettsider i løpet 
av januar 2019.

https://elveliv.no/filer/dokumenter/vannomradetsrapporter/2018-store-vikka-sluttrapport.pdf
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Avrenning fra Brånåsdeponiet

Sigevann og overvann fra det nedlagte avfallsdeponiet er 
koblet på de kommunale ledningene som går fra Skedsmo
korset og ned til Kjellerholen. 

Der ligger det spillvann og overvannsledninger som leder vann til 
 henholdsvis renseanlegget NRA og lokal bekk/Nitelva. Det arbeides 
med å få oversikt over hvor sigevannet tar veien, og sørge for at det 
blir  håndtert riktig. Kommunen er i dialog med Fylkesmannen og det 
 vurderes eventuell lokal rensing av sigevann og overvann - før dette 
 slippes på kommunalt nett.

Oppfølging av edelkreps Nittedal

Nittedal kommune har i 2018 fulgt opp edelkreps-
undersøkelsene som ble gjennomført i 2017.

Som en oppfølging av kartleggingen som ble gjennomført i 2017 har 
 Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold gjennomført ytterligere 
undersøkelser av edelkreps i Nittedal. De har gjort følgende:
• Vurdert årsaker til forskjellene i bestanden ovenfor og nedenfor 

 Sagdammen.
• Prøvekrepset i Ela
• Prøvekrepset i Spenningsbybekken
Rapporten vil bli tilgjengelig på elveliv.no på nyåret.

Foto: Liv Dervo

Vannområde Leira-Nitelva
Sekretariatet, c/o Skedsmo kommune - Postboks 313, 2001 Lillestrøm
Tlf. direkte 66 93 83 06 / 47 61 69 61
post@elveliv - elveliv.no - facebook.com/vannomradeLeiraNitelva

Hvis du ønsker å motta ”Vassdragene” på epost, send en mail til daglig leder:
lingust@skedsmo.kommune.no

https://www.instagram.com/vannomradeleiranitelva/
https://www.facebook.com/VannomradeLeiraNitelva/

