
 

 

 

 

 
Forslag til referat fra møte i temagruppe økologi den 12.11.14 

 
 

Til stede:  Sigrid Louise Bjørnstad (leder) 

Guro Haug, Nittedal 

Toril Giske, Oslo (vara) 

Helge B. Pedersen, Nannestad 

  Terje Martinsen, Lørenskog (vara) 

Terje Wivestad, FMOA 

Nina Værøy, Ullensaker 

Anette Åkerstrøm, Ullensaker (vara) 

Hilde Birkeland, Skedsmo 

Eli Marie Fuglestein, prosjektleder (referent) 

 

Spesielt invitert, i anledning presentasjon av fiskeundersøkelsene (sak 22/14): 

Åge Brabrand, NHM  

Jon Museth, NINA 

Viggo Jensen, Innlandsfiskenemnda 

Anja Winger, Akershus fylkeskommune 

 

 

Forfall:  Mari Ann Vinje, Rælingen (vara) 

Vebjørn Pollen, Sørum 

Karl A. Bjølgerud, Fet  

Trygve Rognstad, Gran 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

 

Sak Innhold Ansvar/Frist 

 Velkommen og saker til eventuelt  
22/14 "Båtelfiske i nedre deler av Nitelva og Leira" og "Undersøkelse av asp i 

Leiravassdraget". 

Prosjektene "Båtelfiske i nedre deler av Nitelva og Leira" og "Undersøkelse av 

asp i Leiravassdraget" er ferdige, og rapport levert.  

Åge Brabrand (NHM) og Jon Museth (NINA) presenterte resultatene og 

foreløpig rapport. Metodikk og resultater ble diskutert, og det ble gitt innspill til 

rapporten. 

 

Et viktig spørsmål var hva de nye resultatene kan si oss om hvorvidt fisk er 

egnet som kvalitetselement ved fastsettelse av økologisk tilstand i elver. 

Undersøkelsen har gitt oss informasjon om mangfold og dominansforhold. Det 

er vanskelig å bruke denne informasjonen til å fastsette økologisk tilstand, fordi 

naturtilstanden er ukjent. Det må derfor utøves skjønn, men hvor i prosessen 

skal dette skjønnet utøves? Hvor stor innsats skal til, når på året, hvor mange 

steder og hvor ofte? Dette er spørsmål som det må tas stilling til. 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Andre tema som ble diskutert og som bør følges opp på møter i 2015, var 

hvorvidt gyteområder bør inn på kart og om sportsfiske i Dynovika er av et slikt 

omfang at det kan virke negativt på vannmiljøet. 

 

Videre oppfølging: 

Det ble avtalt at Brabrand og Museth innarbeider innspill fra temagruppe 

økologi i den endelige rapporten, og kommer med en anbefaling til videre 

arbeid. Økologigruppa vil vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre 

oppfølgende undersøkelser i 2015 på neste møte. 

 

 

 

 

 

 

 

Økologigruppa/neste 

møte 
13/14 Valg av leder – temagruppe økologi 

Det var ikke mulig å velge ny leder på dette møtet. Utsettes til våren 2015. 

 

23/14 Gjennomgang av referat fra møtet den 18.9.14 

-høringsnotat fra vannområdet har vært behandlet i styringsgruppa, og er sendt 

ut til kommunene. 

-Sigrid Lousie har skrevet et notat om Sjunken vannverk og Rotua-vassdraget, 

på vegne av vannområdet. Notatet er sendt fylkeskommunen, som har brukt det 

som et faglig grunnlag for sin høringsuttalelse ( i forb. med Univanns søknad 

om utvidet periode for uttak av vann). 

 

24/14 Overvåkingsprogrammet – prøvetakingsintervall ved L11. 

I følge overvåkingsprogrammet skal L11 prøvetas en gang per måned. Det har 

jevnt over ikke vært mulig å ta prøver vinterstid, grunnet stengt vei. Ramböll 

foreslår å kun ta prøver mars-oktober. Dette vil spare oss oppmøtekostnader. 

 

Økologi-gruppa støtter forslaget om endret prøvetakingsregime ved L11, inntil 

videre. Til våren må det vurderes om L11 skal flyttes for å muliggjøre helårs 

prøvetaking. Prosjektleder kaller inn til et møte mellom Gjerdrum kommune, 

Fylkesmannen og Rambøll (som tar prøvene) til våren. Saken tas opp igjen når 

evt. uttak av opsjon for 2016 skal diskuteres.  

 

Forslaget om endret prøvetakingsregime legges frem for prosjektgruppa, og tas 

til følge ved uttak av opsjon. 

 

Helge foreslo at de to prøvetakingsstasjonene Rotua og Skrevemyrene (begge i 

Nannestad kommune) tas ut av prøvetakingsprogrammet, da det ikke lenger er 

behov for tiltaksrettet overvåking her. Det var ingen innsigelser mot dette. 

Forslaget legges frem for prosjektgruppa, og tas til følge ved uttak av opsjon. 

 

Det kom forslag om å ta med Kongsvang i prøvetakingsprogrammet. Vi rekker 

ikke vurdere det før uttak av opsjon for 2015, men kan bli aktuelt fra 2016. 

Saken tas opp igjen til våren, når evt. uttak av opsjon for 2016 skal diskuteres. 

 

 

 

 

 

Eli Marie/31.3.14 

 

 

 

 

 

Eli Marie/17.11.14 

 

 

Eli Marie/17.11.14 

 

 

 

 

Forslagsstiller/våren 

2015 

25/14 Aktiviteter og prosjekter i 2015 og 2016 
En liste over foreslåtte aktiviteter og prosjekter var sendt ut på forhånd. Listen 

ble gjennomgått, med vekt på forslag som faller innunder økologigruppas 

kompetanseområde. Under følger en oppsummering av det som ble diskutert: 

 

Inndeling av vannområdet i tiltakssområder og utarbeidelse av faktaark 

Økologigruppa vurderte at dette er et viktig tiltak for å skape oversikt og bedre 

informasjonsflyten. 

 

Tiltak i bekkesonen og kantsoner 

Økologigruppa vurderte at det er viktig å ta tak i problemstillinger relatert til 

tiltak i bekkesonen og kantsoner. Dette bør skje som et samarbeid mellom 

økologigruppa og landbruksgruppa. Det kan være aktuelt å nedsette en adhoc-

gruppe for å lede dette arbeidet. Helge og Terje M. kan tenke seg å bidra i en 

slik gruppe. Fylkesmannen og NVE må også involveres. Det kan være 

hensiktsmessig å samarbeide med flere vannområder. Vurderes nærmere. 

Fylkeskommunen kan hjelpe med å spille problemstillinger oppover i systemet 

og hjelpe til med å koordinere arbeidet. Første skritt må være å definere hva 

som trengs av oppklaringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Innhold Ansvar/Frist 
Våtmarksrestaurering 

Fylkesmannen og direktoratet er aktive på dette området. Økologigruppa 

vurderte at det ikke er behov for et særskilt fokus på dette temaet i 

vannområdet. 

 

Bekjemping av fremmede arter 

Noen fremmede arter, som eksempelvis kjempespringfrø, kan bidra til å øke 

erosjonsfaren. Kjempespringfrø utgjør ingen hovedutfordring for vannkvaliteten 

i vannområdet, og må derfor nedprioriteres. 

 

Problemkartlegging fysiske inngrep 

Det er behov for å lage en noe mer detaljert plan for problemkartlegging av 

fysiske inngrep. Det må skisseres hva som bør undersøkes først, og når. 

Økologigruppa ble enige om at kommunenes representanter, som et første skritt, 

får i «hjemmelekse» å gå gjennom hvilke fysiske inngrep som er registrert i 

egen kommune. Er det noen lokaliteter som ikke er blitt registrert? Hvilke 

lokaliteter skal prioriteres for videre oppfølging? 

 

Terje W. tilbød seg å ta ut lister over registrerte lokaliteter i vann-nett, som kan 

tjene som utgangspunkt for «hjemmeleksen». 

 

Fisk som indikator på økologisk tilstand 

En evt. videreføring av dette prosjektet må vurderes til våren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje W./neste møte 

 

Økologigruppa/neste 

møte 

26/14 Eventuelt 

Akershus Fylkeskommune har ansvar for forvaltning av innlandsfisk, men har 

til nå ikke vært representert i økologigruppen. Anja foreslo at hun går inn som 

fast representant for Akershus fylkeskommune (i rollen som 

innlandsfiskeforvalter), i økologigruppen. Økologigruppen støttet forslaget, som 

legges frem for prosjektgruppen på neste møte. 

 

 Neste møte: Eli Marie kaller inn.  

 

 

 


