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Referat fra møte i temagruppe økologi den 10.10.16 
 
 

Til stede:   
Liv Dervo, Nannestad kommune 
Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune 
Vebjørn Pollen, Sørum kommune 
Hilde Birkeland, Skedsmo kommune 
Guro Haug, Nittedal kommune 
Linda A. Grimsgaard, Rælingen 
Toril Giske, Oslo kommune  
Terje Martinsen, Lørenskog (vara) 
Karl A. Bjølgerud, Fet kommune 
Ruben A. Pettersen, Fylkesmannen 
Line Gustavsen, prosjektleder (referent) 
 

 
Forfall:  Trygve Rognstad, Gran kommune 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner kommune  
Anja Winger, Akershus fylkeskommune 
 

 
 
Kopi og innkalling av referat sendes: 
Gjerdrum kommune v/Monica Gudim 
 
 
Sak Innhold Ansvar/Frist 
13/16 Dagsorden 

 
Vedtak: I sak 17/16 endres «velges til leder av temagruppe landbruk» til «…. 
temagruppe økologi). Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

14/16 Rutiner – hvordan skal vi ha det? 
 
Vedtak: 

a) Innkalling sendes ut med aktuelle sakspapirer senest en uke før møtet. 
Forslag til referat sendes ut til alle i gruppa for gjennomgang, og det 
settes en frist på to uker for å komme med endringer/tilføyinger. 
Referatet anses så som godkjent og sendes ut til gruppa og publiseres 
på elveliv.no 

b) Prosjektleder skriver referat fra møtene, mens gruppelederen styrer 
møtene.  

c) Fire møtedatoer fastsettes ved starten av året. Ved behov for 
færre/flere møter justeres dette utover året.  
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
d) Møtene avholdes på Skedsmo rådhus, men ved ønske om befaring 

legges møtet til mest praktiske kommune. 
15/16 Gjennomgang av referater 

 
a) Sak 12/15: se sak 18/16. 

Sak 14/15: se sak 19/16 
Sak 15/15: se sak 19/16 

b) Sak 3/16: Anja jobber med notatet. 
 
Sak 5/16: Line skal ha møte med VO Øyeren og VO Hurdalsjøen tirsdag 
11.10.2016. 
 
Sak 12/16: Facebooksiden er i gang, og har foreløpig 125 følgere. Det 
innlegget som har blitt sett av flest har blitt sett av 270 personer. 
Instagramkonto vil bli opprettet etter hvert. 
Ønsker bilder fra kommunene som kan benyttes på Facebook og 
Instagram. 
 

Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering.  

 
 
 
 
 

16/16 Referat fra møte i prosjektgruppa 16.2.2016 og 2.9.2016 
 
Sak 9/16 Overvåkingsprogrammet for Leira-Nitelva. 
Prosjektgruppa ba økologigruppa ta stilling til hvordan det skal jobbes videre 
med overvåkingen. 
Tidligere prosjektleder, Eli Marie Fuglestein, hadde ett møte med 
Fylkesmannen, men referatet fra dette møtet ble aldri godkjent.   
 
Oslo tar fysisk-kjemiske prøver i Ellingsrudelva rett på grensa til Lørenskog, og 
driver med problemkartlegging. Ukjent om andre kommuner gjør det. 
Lørenskog følger opp problemer, men ellers så har de bare vannovervåking 
som ligner på fellesovervåkingen. Lørenskog får data fra Oslo. 
 
Vedtak: Gjennomgang av referatene tas til orientering. 

 
 
 
 

17/16 Valg av temagruppeleder 
 
Ingen meldte seg frivillig, så det ble foretatt en trekning ved å bruke en 
tilfeldig nummervelger. 
 
Vedtak: Vebjørn Pollen, Sørum kommune, velges som leder for temagruppe 
økologi for en periode fra 10.10.2016 og ut 2017. Ved ønske kan leder bli 
sittende i ett år til, hvis ikke følges denne listen: 
• 2018 Nittedal 
• 2019 Nannestad 
• 2020 Lørenskog 
• 2021 Lunner 
 
 
 

 
 
 

18/16 Status til kroksjøer og flomdammer 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Hilde Birkeland informerte om status for Stilla og Brauterstilla. 22.1.2016 ble 
begge områdene vernet som naturreservat. Dette var et resultat av at 
Åkersvika naturreservat i Hamar ble redusert som følge av E6 utbyggingen der 
oppe. Vernet 596 dekar, vernet skulle samsvare med hva som ble tatt i 
Åkersvika, så det kunne ikke utvides i samme prosess. Verneområdet strekker 
seg i Fet og Skedsmo kommuner, og målet er å bevare to viktige kroksjøer. 
Kroksjøene er truet av gjengroing, noe som er en naturlig prosess. 
Verneforskrift.  
 
Ruben Pettersen FMOA: Kroksjøer er ekstremt sjelden i marin leire. Burde 
sånn sett vært vernet med tanke på internasjonal verdi, ikke bare nasjonal. 
Noen av kroksjøene fylles ved flom. Jordbrukslandskapet rundt gjør at de gror 
fortere igjen enn det som ville vært fra naturens side. Kommunene kan søke 
penger fra miljødirektoratet om penger til restaurering av våtmark.  
Overvåking av vannkvaliteten kommer det ikke noe penger til, men skjøtsel 
kan det komme penger til. Forurenser som må betale overvåking. Kommunen 
er ansvarlig. Kroksjøene er lagt inn i vann-nett som egne vannforekomster.  
Høringsutkast på forslag til handlingsplan (Sweco 2010), ligger fortsatt hos 
miljødirektoratet.  
 
Vedtak: Vi gjør ingen ting foreløpig med kroksjøene, men vil vurdere om det 
skal ta biologiske prøver i dem i forbindelse med den biologiske prøvetakingen 
som skal foregå i 2017. Eventuelle prøver skal munne ut i tiltak. 

19/16 Aktivitetsplan 2017 
 
Gummigranulat: Diskusjon rundt problemet med gummigranulat. Mellom 3 og 
5 tonn forsvinner hvert år fra en enkelt kunstgressbane. I Nittedal har de tenkt 
å sende ut informasjon til idrettslagene å samle opp gummigranulat.  
Terje: mikroplast i innsjøer, kan man gjøre en undersøkelse i en bekk ved 
kunstgressbane og sammenligne med en bekk lengre unna? 
Ruben: gummigranulat tiltrekker seg miljøgifter.  
Torill: Bymiljøetaten har sett på om man skal ha lagringsplass for snøen slik at 
man kan gjenbruke gummigranulaten neste år.  
Linda: oppfordre kommunene til å lage ett gummigranulatbudsjett, hvor 
mange tonn forsvinner hvert år. 
Brøyting er et problem. 
 
Norbytjern: Anette fortalte kort om problemene i Nordbytjern. Dette er et av 
få vannforekomster som skal ha god økologisk tilstand i 2021. Det ble bestemt 
at vi skal ha et prosjekt «Problemkartlegging Nordbytjern». Prosjektleder 
innkaller til et møte med aktuelle deltagere. Representant fra kommuner som 
har grytehullssjøer kan være aktuelt. 
 
Fiskevandringshindre: Noen kommuner har fått brev fra NRV om dammer 
som de ikke ønsker å drifte lengre, men at kommunene skal overta driften. 
(Lørenskog og Sørum). Sørum har begynt å se på en prosess hvor de ser på 
hvilke dammer som skal bevares og hvem som skal rives. Rælingen har også 
fått brev. Mye små fiskehindringer rundt om kring.  
Guro: Kulverter og bekkelukkinger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/841f951b60d942dfa25f16e1bee304d2/forskrift---stilla-og-brauterstilla.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Kunstgressbaner-mulig-stor-kilde-til-mikroplast/
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Liv: Huvo har hatt det som prosjekt. Brukt referansegruppe. Arbeidet er ikke 
helt i mål.  
VO Oslo: har kartlagt byvassdraga og marka i samarbeid med Bymiljøetaten.  
Miljødirektoratet har vært gavmilde til utbedringer.  
 
Guro: Statens vegvesen. Der hadde ikke de noe fokus på å utbedre 
fiskevandring når de skulle bytte ut rør. Henvendelse til dem om fokus under 
vedlikeholdsarbeider. 
2017/2018.  
 
Vasspest: Fylkesmannen hadde en kartlegging av vasspest i Oslo og Akershus i 
2012, men de oppsøkte kun steder som var registrert i artskart. Det ble 
bestemt at det er behov for en grundigere kartlegging Handlingsplan mot 
vasspest Kartlegging av vasspest i 2018/2019. 
 
Forslag: villfyllinger – undersøke om det har noen konsekvenser? 
 
Faktaark: Lage faktaark. 
 
 
Seminar: Felles med andre om Leirevassdrag.  
Liv: God ide. Om forvaltningsplanen, hvordan skal man innarbeide inn i 
saksbehandling.  
Ruben: lagd noen seminarer, hva er gjort andre steder? For vannområdet – 
hva skjer andre steder – PURA, MORSA. Erfaringer. Hva har Haldenvassdraget 
fått ut av alle ressursene de har mottatt over tid.  
 
Vedtak:  
2017  
- Kartlegge hvor vi har kunstgressbaner og oppfordre kommunene til å lage 

ett gummigranulatbudsjett, og utarbeide tiltak for å redusere utslippet av 
granulat. 

- Problemkartlegging Nordbytjern 
2017/2018 
- Kartlegge fiskevandringshindre 
2018/2019 
- Kartlegge vasspest 
 
Aktuelle aktiviteter som enda ikke er tidfestet er faktaark, seminarer og 
villfyllinger. 
 
Prosjektleder lager et forslag til handlingsplan 2017-2021 og aktivitetsplan 
2017. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line 

20/16 Overvåking 
 

 
 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M347/M347.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M347/M347.pdf
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Det skal i 2017 gjennomføres biologisk overvåking i vannområdet. Til nå har vi 
hatt basisovervåking, men har nå gått inn i tiltaksfasen. Det er derfor viktig at 
vi vurderer om det er noen steder som skal ha tiltaksrettet overvåking. 
Eksempel på hvor dette kan være interessant er der man legger ned ett 
renseanlegg. 
Det ble nevnt to områder som bør vurderes for overvåking, Sagelva og 
Ellingsrudelva. Oslo har ikke hatt biologis overvåking i sistnevnte. 
 
Vedtak: Alle kommunene tar en runde på om det er noen steder som skal 
sjekkes i 2017 som ikke ble tatt i 2014, og om det er noen steder vi bør 
vurdere å ha tiltaksrettet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

11/16 Rullering av gjeldende fiskekultiveringsplan 
 
Noen har begynt å se på dette, men det er ikke så lett nødvendigvis, og kan 
kreves en stor jobb. Tanken er nok ikke at kommunene skal legge ned veldig 
mye tid på dette.  
 
Kommunene oppfordres å ta kontakt med prosjektleder eller Anja Winger i 
AFK, hvis de er usikre. 

 
 

21/16 Eventuelt 
 
Møte på ROAF 
Line var på ROAF for et kort møte som viste seg å være ett litt større møte enn 
antatt. De ønsket vannområdets mening om opprettelsen av våtmarksfiltre 
som et siste poleringstrinn for sigevann. Prosjektleder informerte at de måtte 
kontakte Skedsmo kommune/Fylkesmannen og at vannområdet ikke har noen 
myndighet.  
 
 
Ruben A. Pettersen, FMOA: Noen fra de forskjellige fylkesmennene er på et 
møte 25.10.2016 for å få Miljødirektoratet til å starte arbeidet med å få 
klassegrenser for leirepåvirkede vassdrag. 
 

 
 
 
 
 

 Neste møte 
 
Starten av januar 2017 

 

 


