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Referat fra møte i temagruppe økologi den 17.4.15 
 
 
Til stede:  Guro Haug, Nittedal kommune 

Helge B. Pedersen, Nannestad kommune 
  Terje Martinsen, Lørenskog kommune (vara) 

Toril Giske, VAV, Oslo kommune 
Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune 
Hilde Birkeland, Skedsmo kommune (referent) 
Kari-Anne S. Gorset, Lunner kommune 
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune (vara) 
Eli Marie Fuglestein, prosjektleder 
 

 
Forfall:  Trygve Rognstad, Gran kommune 

Terje Wivestad, FMOA 
Mari Ann Vinje, Rælingen kommune 
 

 
Kopi og innkalling av referat sendes: 
Gjerdrum kommune v/Monica Gudim 
Akershus fylkeskommune v/Anja Winger 
 
 
Sak Innhold Ansvar/Frist 
9/15 Velkommen og saker til eventuelt. 

Ordstyrer: Eli Marie. Referent: Hilde Birkeland 
 

10/15 Referat fra forrige møte i økologigruppa den 19.1.15 
Oppfølgingspunkter: 
-gjennomgangen av prøvetakingsprogrammet måtte utsettes til 14.4, se 
sak 13/15 
-Sak 25/14, problemkartlegging fysiske inngrep: ikke gjennomført i 
kommunene, oppgaven må defineres bedre - se sak 14/15 
-sak 25/14, fisk som indikator på økologisk tilstand: Eli Marie har vært i 
kontakt med VO Øyeren, det er ikke aktuelt å samarbeide om et 
oppfølgingsprosjekt på nåværende tidspunkt (av kapasitets- og 
prioriteringshensyn). Videreutvikling/kalibrering av metodikk for bruk 
av fiskesamfunn som indikator på økologisk tilstand bør løftes til et nivå 
over VO-nivå. Midler innvilget av Fylkesmannen omprioriteres til 
problemkartlegginger. Se sak 15/15  

 

11/15 Overvåkingsresultatene 2014 
Vannområdet har mottatt utkast til årsrapport 2014 både for den kjemisk-
fysiske overvåkingen (Rambøll) og biologisk overvåking (NIVA). 
Rapportutkastene har vært på en høringsrunde i økologigruppa, og 
innspill til endringer gitt. Endelige rapporter sendes ut så snart de 
foreligger. 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Det er viktig at alle tar seg tid til å se gjennom rapportutkast når disse 
sendes til kommentering, og minimum kontrollerer informasjonen som 
gis om stasjoner i egen kommune. Spesielt gjelder dette om de 
geografiske angivelsene er korrekt. På grunn av feil i 2013-rapport 
(stasjon L4 ligger i hovedløpet til Leira, og ikke i en sideelv) vil 
oppdatert versjon bli sendt ut sammen med 2014-rapporten. 
 
Hva forteller resultatene oss om fremdrift og behov for ytterligere 
tiltak? 
Det er behov for å se nærmere på fjorårets overvåkingsresultat, og 
oppsummere hva resultatene forteller oss om fremdrift og tiltaksbehov. 
Er resultatene som forventet, eller er det noen overraskelser? Bør det tas 
flere prøver enkelte steder? Kan overvåkingen reduseres noen steder, 
eller er det mulig å redusere eller kutte prøvetakingen ved noen av 
lokalitetene? 
  
Eli Marie skriver et oppsummerende notat (1-2 sider). Kommunene og 
Fylkesmannen bidrar med innspill. Fint om kommunenes representanter i 
økologigruppa kan innhente innspill også fra kommunalteknikk og 
landbruk i sin kommune, der det er aktuelt. 
 
Innspill til neste rapport 
-En trendanalyse av de siste 5 års P- og N-resultater gir utslag på 25 % 
av stasjonene ved bruk av 95 % konfidensintervall (se årsrapport 2014 
for detaljer). 
-se også referat fra adhoc-møte om overvåkingsprogrammet 
 
Økologigruppa anbefaler at det i rapporten for 2015 vises både 95% og 
90% konf.intvervall. 
 
Registrering av data i vannmiljø, og klassifisering i vann-nett  
Det er per i dag overført svært lite overvåkingsdata fra Vannmiljø til 
Vann-nett, og klassifiseringene i Vann-nett er ikke oppdatert mhp nyere 
års resultater.  
Fylkesmannen vil prioritere overføring av resultater fra Vannmiljø til 
Vann-nett høsten 2015, slik at tilstandsklassen blir korrekt ført opp i 
Vann-nett. Vannområdet må påse at relevante data er registrert i 
Vannmiljø før overføringen starter. 
 
Fylkesmannen har midler til «datafangst» og kan sørge for at eldre, men 
relevante prøvetakingsserier blir registrert i Vann-nett. Kommunenes 
representanter undersøker om det er aktuelle prøvetakingsserier i sin 
kommune og melder fra til Eli Marie. 

Alle/hver gang rapporter sendes 
til kommentering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli Marie/ 
Kommunenes 
representanter/Fylkesmannen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli Marie 
 
 
 
 
 
 
FMOA/høsten 2015 
 
Eli Marie/1. september 
 
 
 
Kommunenes representanter/i 
løpet av mai 
 

12/15 Forslag om vern av Stilla og Brauterstilla 
- Orientering v/Hilde B: Forslag om statlig vern i form av naturreservat 
av kroksjøene Stilla og Brauterstilla, som erstatningsareal for del av 
Åkersvika naturreservat i Hamar som går tapt i forbindelse med E6-
utbyggingen nordover. De foreslåtte verneområdene berører Skedsmo og 
Fet kommune. Info om verneprosessen finnes her: 
http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Horinger/Horing-
Forslag-om-vern-av-Stilla-og-Ringstilla-naturreservat/ 
 
Høring av verneforslaget pågår nå og frist for uttalelse er 13. mai. For 
sentrale parter er fristen utvidet til 27. mai. I Skedsmo kommune 
behandles saken i Hovedutvalg for tekniske tjenester 20. mai. 
 
- Spørsmål: Hvordan forholder vi oss til kroksjøene, med tanke på 
karakterisering og miljømål? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Horinger/Horing-Forslag-om-vern-av-Stilla-og-Ringstilla-naturreservat/
http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Horinger/Horing-Forslag-om-vern-av-Stilla-og-Ringstilla-naturreservat/
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Kroksjøene er såpass små at det ikke utløses noen krav i henhold til 
vannforskriften. Det er allikevel vurdert å være hensiktsmessig å skille ut 
kroksjøene Tomtstilla, Stilla og Brauterstilla som egne VFer, for å sikre 
oppfølging av økologisk tilstand også her. Spørsmålet er om vi kan 
fastsette økologisk status og miljømål for disse vannforekomstene på 
samme måte som for andre små vann (slik det er gjort i dag)? 
 
Til parallell så er grytehullsjøene delt inn i 4 kategorier og 
kvalitetselementer.  
 
Andevika og Mastevika (flomdammer?) i Sørumsneset naturreservat og 
sammenlignbare med kroksjøene hva angår størrelse og verneverdier, er 
per i dag ikke skilt ut som vannforekomster og følges ikke opp gjennom 
vannområdearbeidet. 
 
Konklusjon: 
-kan FM undersøke hvordan man har forholdt seg til kroksjøer 
ellers i landet (FM Hedmark har nylig gjort en kartlegging), og om 
det evt. bør rettes en felles henvendelse til Miljødirektorat for 
veiledning? 
-kroksjøenes og flomdammenes status tas opp til ny vurdering i 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/15 Overvåkingsprogrammet 
 
Status kjemisk prøvetakingsprogram 2015 
-Uttak av prøver ved Frogner bru (Sørum) er ikke igangsatt igjen enda, 
men det jobbes med å finne en løsning. Ellers går prøvetakingen etter 
planen. Minner om at det ved unormale verdier med ukjent årsak er 
mulig å bestille kildesporing av Rambøll (bestilles av og betales for av 
den enkelte kommune, men prosjektleder kan bidra med informasjon om 
priser/annet). 
 
Metodikk og parametere for overvåking i leirelver – ny kunnskap 
NIVA-rapport med foreløpige anbefalinger for overvåking i leirelver 
ventes ferdigstilt i første halvdel av mai. Fylkesmannen vil, basert på 
NIVAs rapport, komme med en anbefaling om endret parametervalg i 
leirelver. 
-anbefalingen bør legges til grunn ved uttak av opsjon (evt. ny 
anbudskonkurranse) for overvåking i 2016. 
-vi må også vurdere om vi skal utvide prøvetakingsprogrammet allerede i 
2015, for å ha en (tilnærmet) tre år lang prøveserie ved utgangen av 2017 
(det skal gjennomføres ny biologisk overvåking i 2017). 
 
Prøvetakingsprogrammet for 2016 
VO har rammeavtale med Rambøll. Opsjon på 1+1 år. Vi er nå inne i det 
første opsjonsåret. Det må tas en avgjørelse innen sommerferien, med 
hensyn til evt. endringer i prøvetakingsprogrammet, samt hvorvidt det 
skal tas ut opsjon eller ikke. Prosjektgruppa ønsker en innstilling fra 
økologigruppa. 
 
Konklusjoner: 
-med hensyn til parametervalg i leirelver, avventer vi Fylkesmannens 
anbefaling 
-stasjonsnett og prøvetakingsfrekvens må gjennomgås – skal noen 
stasjoner tas ut, eller er det evt. behov for nye stasjoner? Kan prøvetaking 
om vinteren sløyfes? 
- Fylkesmannen sendte ut et notat med anbefalinger i 2013, må ta hensyn 
til dette evt. be om utfyllende informasjon/anbefaling med hensyn på 
prøvetakingshyppighet 
- viktig at Gjerdrum kommune deltar på neste møte i økologigruppa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
Fylkesmannen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli Marie følger opp 
v/innkalling 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Videre fremdrift: 

• Fylkesmannens anbefaling med hensyn på parametervalg i 
leirelver 

• Adhoc-gruppa bearbeider Fylkesmannens anbefaling om 
parametervalg, og lager et forslag til endringer (fra 2016, og evt. 
også fra sommeren 2015) 

• Økologigruppa ferdigstiller sin anbefaling på neste møte. 
Samtlige kommuner anbefales å gjøre en selvstendig vurdering 
av prøvetakingsstasjonene (antall, frekvens) i forkant av møtet 

• Forhandlingsmøte med Rambøll mot slutten av mai, det må 
avklares om Rambøll kan godta endringsforslagene innenfor 
gjeldende rammeavtale eller om vi må i gang med ny 
anbudsprosess 

• Vedtak i prosjektgruppa i juni, styringsgruppa i august. 
Finansiering må avklares. 

 
Terje W./snarest 
 
Eli Marie kaller inn 
 
Økologigruppa samlet 
 
 
 
Eli Marie/slutten av mai 
 
 
 
 
Eli Marie 

14/15 Fysiske inngrep – oversikt og oppfølging 
Ref. sak 25/14 og 10/15. Det er behov for å definere oppgaven bedre. 
 
Det er behov for å kvalitetssikre informasjonen i Vann-nett med hensyn 
på fysiske inngrep, samt lage en prioriteringsliste for problemkartlegging 
av fysiske inngrep. Det må skisseres hva som bør undersøkes først, og 
når. Miljøforbedrende tiltak bør også konkretiseres og settes opp på en 
prioriteringsliste. 
 
Første skritt er å gå gjennom hvilke fysiske inngrep som er registrert i 
den enkelte kommune. Allerede registrerte påvirkninger (i Vann-nett) 
samt tilgjengelige påvirkningskategorier i vann-nett brukes som 
utgangspunkt for gjennomgangen 

• Eli Marie sender ut en liste over påvirkningskategoriene i Vann-
nett. Alle kommunene bes gjennomgå listen og komme med evt. 
spørsmål/presiseringer dersom det er uklart hva som faller inn 
under den enkelte påvirkningskategorien 

• Den enkelte kommune ser gjennom hva som er registrert av 
påvirkninger (type fysiske inngrep) i Vann-nett i 
vannforekomster i egen kommune, og vurderer om det bør 
gjøres endringer 

• For de som ikke har brukt Vann-nett før eller har behov for en 
oppfriskning av kunnskapene: Eli Marie organiserer en 
introduksjon til Vann-nett/veiledning i tilknytning til neste 
møte. Det er også mulig å få hjelp til å ta ut en oversikt på papir 
eller i excel-format fra vann-nett 

 
Når vi har fått oversikten over omfanget av fysiske inngrep, kan vi 
vurdere for hvilke inngrep vi har tilstrekkelig kunnskap til å fastslå 
påvirkningsgrad og tiltaksbehov, og for hvilke inngrep det er behov for 
ekstern bistand. Det er avsatt midler på budsjettet for 2015. 
 
Det ble foreslått å starte med å gjennomgå de påvirkningene som 
fungerer som vandringshindre, eller evt. barrierer, for fisk: 
 
Se først på alle menneske skapte barrierer for fiskevandring -> så vurdere 
hvilken betydning dette kan ha. NB. Bruke vannforskriften som 
utgangspunkt. 
 
- For eksempel: Hvor har vi dammer? (Oslo har laget en egen oversikt – 
Vandringshindre i byvassdrag opp til markagrensa). Så prioritere. Så 
målrette tiltak. Aktuelt å gjenopprette anadrom strekning? 
- NVE har oversikt over de menneskeskapte. Sjekk ut NVE-atlas for å 
finne dammer. Men husk: det er kun de store dammene som finnes der.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli Marie + Kommunenes 
representanter, frist: innen neste 
møte 
 
Kommunenes 
representanter/frist settes i neste 
møte 
 
Eli Marie/neste møte 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
- Vurdere hinder eller barriere? Bare vanskelig eller helt umulig? 

15/15 Problemkartlegginger og bruk av tildelte midler fra Fylkesmannen 
Ref. sak 25/14 og 10/15 
 
Ved utarbeidelsen av lokal tiltaksanalyse ble det foreslått en rekke 
problemkartlegginger. Det er også satt opp flere problemkartlegginger i 
forslag til overvåkingsprogram for Leira-Nitelva. Liste over planlagte 
problemkartlegginger ble vist. For noen av disse ble det i forbindelse 
med lokal tiltaksanalyse gjort en prioritering, markert med siffer fra 1 
(høyt prioritert) til 3 (lavt prioritert). Men prioriteringene er ikke 
begrunnet. 
 
Økologigruppa bes vurdere hva som bør igangsettes av 
problemkartlegginger i 2015.  
 
Det ble ikke konkludert på møtet. Følgende ble diskutert: 
- Hvem skal betale for hva, private bør involveres der de er tiltakshavere 
– ansvarsforhold bør synliggjøres i listen over problemkartlegginger  
- Foreslåtte problemkartlegginger av flomverk og forbygninger må 
trolig finansieres med kommunale midler, kan være aktuelt å igangsette 
dette i 2015. Spesielt aktuelt å få vurdert påvirkningsgraden av 
flomverk/forbygninger ved Stillene, samt forventet kost/nytte av aktuelle 
tiltak 
- Vurdering av påvirkningsgrad for barrierer/hindre for fiskevandring 
, samt forventet kost/nytte av aktuelle tiltak, bør prioriteres når vi har fått 
utarbeidet en oversikt over barrierene/hindrene  
- Sykehusutslipp fra Ahus (via RA2). Bruk av screening for å se om noe 
ytterligere kan gjøres? Behandling med bruk av ozon? Få utarbeidet et 
problematiseringsnotat? 
-i overvåkingsprogrammet er det foreslått problemkartlegging i flere 
vannforekomster som består av bekkefelt, og hvor det per i dag ikke er 
datagrunnlag for å fastsette miljøtilstand. Er det aktuelt å sette i gang 
noe arbeid her? Nyttig for å få fastslått miljøtilstand, samt kontrollert at 
påvirkningsgraden for registrerte påvirkninger er satt riktig (viktig for 
målretting av tiltak, spesielt miljørådgivning i landbruket) 
 
Arbeid frem mot neste møte: 
-listen over foreslåtte problemkartlegginger sendes ut sammen med 
møtereferatet. 
-kommunenes representant i økologigruppa (involver kollegaer etter 
behov) gjennomgår listen, samt punktene som ble diskutert på møtet 
(avsnittet over). Noter tanker om hva som bør prioriteres, hva bør 
igangsettes i 2015 og hva kan/bør vente? Hvis forslag, konkretiser hva 
dere mener det er behov for å kartlegge, og om det er behov for innleie 
av eksterne ressurser eller ikke 
-kommuner som har areal/interesser i vannforekomster hvor det er 
foreslått problemkartlegginger med prioritet 1 (Lørenskog, Oslo, Lunner, 
Nittedal): kan dere vurdere om disse fortsatt bør være prioritert, og i 
såfall konkretisere hva som bør kartlegges? For noen av forslagene er det 
kanskje ikke behov for en problemkartlegging, men heller en mer 
detaljert tiltaksanalyse? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli Marie 
 
Kommunenes representanter/i 
forkant av neste møte 
 
 
 
 
Lørenskog/Oslo/Lunner/Nittedal 

16/15 Andre orienteringer – utsatt til neste møte.  
• Strandveien 22 
• Borgen bro 
• Tiltakspakker i landbruket 
• Fokusområder kommunalteknikkgruppa 2015 
• Fangdam-prosjekt i Nitelva 
• Oppdatering om foreslåtte SMVFer i Leira-Nitelva 

 



6 
 

Sak Innhold Ansvar/Frist 
• Ny høring av regional plan for vannregion Glomma  

 
 

 Neste møte: Neste møte: 19. mai 2015. Referent etter liste på elveliv.no: 
Karl Alfred Bjølgerud 

 

 


