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Referat fra møte i temagruppe økologi den 24.08.17 
 
 
Til stede:   

Guro Haug, Nittedal kommune (leder) 
Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune 
Hilde Birkeland, Skedsmo kommune 
Linda A. Grimsgaard, Rælingen 
Kari-Anne S. Gorset, Lunner kommune  
Liv Dervo, Nannestad kommune 
Heidi Nyland, Sørum kommune  
Ruben A. Pettersen, Fylkesmannen 
Terje Martinsen, Lørenskog 
Line Gustavsen, prosjektleder (referent) 
 

 
Forfall:  Trygve Rognstad, Gran kommune 

Toril Giske, Oslo kommune 
Karl A. Bjølgerud, Fet kommune 
Harald Johannes Foslien Løvstad, Lørenskog kommune  

 
Ved behov: Anja Winger, Akershus fylkeskommune  
 
Kopi og innkalling av referat sendes: 
Gjerdrum kommune v/Monica Gudim 
 
 
Sak Innhold Ansvar/Frist 
21/17 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

22/17 Gjennomgang av referateter 
- Økologigruppa 
 
Vedtak: Gjennomgang av referatet tas til orientering 

 

23/17 Runde rundt bordet: 
Sørum:  
- Rullering av kommuneplan, og energi- og klimaplan. Overvann er ett 

tema i siste plan. Politikerne vil at overvann skal fokuseres mer på. 
- Trainee som er på kommunalteknikk. 
 
Skedsmo:  
- Kommuneplanrullering – samfunnsdel + arealdel. Jobber blant annet 

med hvordan kommunen skal få bedre medvirkning fra innbyggerne. 
- Kartlegging av kreps. 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
- Fiskevandringshindre. 
- Strandveien – skal opp til ny behandling i Skedsmo med noen endringer. 
- Trainee – Petter – jobber for miljø og klima. Han skal jobbe med 

kartfesting av raviner. 
- Settes i gang en god del aktiviteter på raviner nå fremover. 
 
Nannestad: 
- Rullering av kommuneplan 
- Kommunedelplan for naturmangfold. 

 
Nittedal:  
- Revidering av kommuneplanens arealdel. 
- Vågedam og forurensing i sedimenter og på land. Dukker opp nye ting til 

stadighet. FMOA har gitt en tillatesle til å rydde opp deler. Kommunen 
ønsker at det skal ryddes opp i alt. 

- Dammer: NRV skal legge ned/overføre tre av dammene. Ryggevanna er i 
nytt foreslått reservat. Storøyungen på grensa til Nannestad. Ønske om 
at kommunen tar over dammen.  

- Turstier langs Nitelva i sentrum. I nordre del av Hakkadal kommer det en 
turvei i en grasdekt buffersone. 

 
Lunner: 
- Vandringshinder for fisk. Fått inn gjennom landbruk at skogsdriften blir 

oppmerksom på fiskevandring når de bytter ut stikkrenner. 
- Gummigranulat: Tar inn i drift bedre håndtering. 
 
Rælingen:  
- Gang- og sykkelvei på Torva. Fylt ut i Nitelva. Sykkelveien er ferdig. Det 

fulgte strenge betingelser med tilatelsen, så det skal ikke ha tilført noe 
forurensning til Nitelva.  

- Tilstandsrapport for natur og miljø – kommer en gang i året. 
- Bekjemper kun kjempebjørnekjeks av fremmede arter. 
- Hatt vurdering av dammene, hvem som skal bestå. Nordbysjøen kan bli 

tappet ned. 
 
Ullensaker:  
- Rullering av kommuneplan.  
- Har hatt en masterstudent fra NMBU som har modelert overvannet i 

Jessheim sentrum ned mot Nordbytjernet. Har også modelert 
tungmetaller. Denne studenten var ferdig i juni. 

- Ny masterstudent skal nå se på forurensning fra overvann til 
rensedammen. Renseeffekten skal vurderes, og det skal innstalleres en 
vannmåler. 

 
FMOA orienterte om to prosjekter: 
- Helhetlig og økosystembasert vannforvaltning med fokus på fisk. 

o Utsetting av fisk er ikke alltid en fordel, da det kan påvirke 
genetikken og overlevelsen til den lokale fisken.  

- Undersøkelse om effekten av fiskeutsetting.  
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
o Satt ut fisk i Nannestad, Nittedal og Lunner. Fiskene var merket: 

markafiske.no. Folk kunne registrere fiskene de fikk som var 
merket, og dermed få muligheten til å vinne premie. 

o 25% av utsatt fisk i totalt 45 vann som ble satt ut i juni, ble 
gjenfanget i løpet av fire måneder.  

- Kalking 
o Det er verst for fisken at det er surt i vannet når de gyter og når de 

klekker. Disse tidspunktene samsvarer ofte med vår- og 
høstflommen, hvor man får surere vann. 

24/17 Orienteringer 
 
- Overvåking 

o Cowi vant begge konkurransene og kommer til å ta prøver av 
begrongsalger og bunndyr i løpet av høsten. 

- Miljødugnad langs Nitelva i Nittedal kommune 6. mai 2017 
o Miljødugnaden ble gjennomført og det ble plukket store mengder 

søppel, alt fra plastflasker til sykler og små båter. 
o Lions Nittedal var veldig fornøyde og ønsker å gjennomføre en ny 

dugnad alt i høst. 
- Organisering av vannområdet 

o Akershus fylkeskommune har skrevet et forslag til saksfremlegg 
for en omorganisering av styringsgruppa fra politisk til 
administrativ. Prosjektgruppa har vedtatt at dette saksfremlegget 
legges frem i styringsgruppa. Det vil bli behandlet i styringsgruppa 
19. september 2017. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

25/17 Kunstgressbaner og gummigranulat 
 
- Vi har endelig fått tilgang til rapportutkastet fra Ren 

kyst/fylkeskommunen. Dessverre er denne rapporten kun en 
sammenfatting av resultatene de har fått inn, og det er ikke mulig å se ut 
fra rapporten hvilke kommuner som har rapportert inn hva. Rapporten 
slik den foreligger er derfor ubrukelig for vannområdets prosjekt med 
kartlegging av kunstgressbaner/gummigranulat. Prosjektleder har 
forespurt om det er mulig å få tilsendt de utfylte svarskjemaene, men 
det er usikkert om vi får tilgang til disse. 

- Tre kommuner har ikke svart på Fylkeskommunens hendvendelser, og 
det foreligger derfor ingen resultater fra følgende kommuner: Skedsmo, 
Sørum og Nittedal. 

 
Vedtak: Prosjektleder følger opp fylkeskommunen. Hvis svarskjemaene ikke 
blir tilgjengelige for vannområdet følger hver deltager i økologigruppa opp 
sin kommune for å få tak i de utfylte svarskjemaene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleder/alle/ 
Før neste møte 

26/17 Problemkartlegging Nordbytjern 
 
- Anette oritenterte om problemkartleggingen i Nordbytjern. Faun 

Naturforvaltning er godt i gang med å ta de månedlige prøvene, og 
foreløpige prøver viser at Nordbytjern er i god tilstand. Endelig tilstand 
for 2017 avhenger av hva resultatene de tre siste månedene viser.  
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 
 

27/17 Fiskevandringshindre 
 
- Kommunene har kommet i gang med å innhente data fra Jeger- og 

fiskeforeningene, men de har ikke kunnet bidra med så mye.  
- Hilde i Skedsmo kommune og Line satt sammen før sommeren og 

vurderte vannforekomstene i Skedsmo kommune ved å se på ulike kart, 
snakke med kommunalteknikk og vurdrere om det er årsikker vannføring 
i bekker/elver. Ved hjelp av dette kunne mye settes som «sjekket ut – 
ingen problemer». Ved befaring av Sagelva ble det observert at de 
nederste demningene ligger så nært ved et stort naturlig 
vandringshinder ved utløpet til Nitelva at det mest sannsynlig er uaktuelt 
å gjøre noe med disse hindringene, da fiske uansett ikke kan vandre opp 
fra Nitelva. 

- Kommunene fortsetter å kartlegge vandringshindre ved å undersøke 
ulike kart og snakke med kommunalteknikk. Prosjektleder bidrar gjerne 
ved forespørsel. 

 
Vedtak: Kartleggingen fortsetter ved å vurdere kart og snakke med 
ressurspersoner i kommunene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/9.10.2017 

28/17 Prosjekt: Fisk som kvalitetselement i klassifisering av økologisk tilstand på 
Romeriksåsene 
 
- Prosjektet er satt i gang, og det har vært gjennomført noen befaringer i 

sommer, hvor blant annet Storøyungen i Nittedal/Nannestad ble befart. 
Her er det to utløp fra demningen, og ved det utløpet som er mer midt 
på demningen ble det observert 8 ørret som sto på nedsiden av 
demningen. 

- Vi har fortsatt ikke fått noe tilsagnsbrev fra Miljødirektoratet selv om det 
nå i to mailer står at vi skal motta penger.  

- Prosjektet fortsetter som planlagt da det uansett er penger på 
budsjettet til dette. Prosjektleder følger opp Miljødirektoratet. 

 
Vedtak: Prosjektet fortsetter som planlagt og prosjektleder følger opp 
Miljødirektoratet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder/ 
kontinuerlig 

29/17 2018 
 
- Fiskevandringshindre 

o Prosjektet fortsetter i 2018 hvor vi bør satse på befaringer. 
- Edelkreps i VO 

o Det er satt i gang kartlegging i Lunner, Nittedal og Skedsmo i 2017. 
Katleggingene vil foregå i august/september. Utmarksavdelingen 
fikk oppdraget og de skal undersøke 25. stasjoner i Nitelva og 
sidebekker. 

o Dette prosjektet kan være et grunnlag for de videre 
undersøkelsene vi gjør i 2018. I 2018 bør det fokuseres mer på 
Leira da Nitelva med sidebekker blir godt karlagt i år. Vi bør søke 
midler fra Fylkesmannen til denne kartleggingen. 
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Sak Innhold Ansvar/Frist 
o Vi bør prøve å få med noen som kan filme under 

krepseundersøkelsene. Prosjektleder tar kontakt med Østfold 
fylkeskommune. 

o Nitelva innlemmes også inn i det nasjonale 
overvåkingsprogrammet for edelkreps med 1 eller 2 stasjoner. 
Disse stasjonene vil bli undersøkt hvert 2/3 år. 

o Alle sjekker om det er registrert kreps i kommunen tidligere. Sjekk 
artskart og artsobservasjoner i tillegg til om det finnes gamle 
rapporter. 

- Kartlegge vasspest 
o I 2012 ble det kartlagt vasspest i Oslo og Akershus. Rapporten fra 

2012 anbefales det at det følges opp med en egen kartlegging og 
overvåking av vasspest i Leira da Leira er tilknyttet Nordbytjernet, 
hvor det finnes vasspest, via bekken Tveia. 

o Vi bør søke midler fra Fylkesmannen til denne kartleggingen. 
o Alle tenker gjennom om det er flere steder vi bør undersøke. 

- Villfyllinger 
o Vi må få kartfestet villfyllingene. 
o I raviner er det ofte avrenning til vassdrag 

 
Vedtak: Det søkes om midler til kartlegging av edelkreps og vasspest i 2018. 
Kartlegging av fiskevandringshindre fortsetter og kartlegging av villfyllinger 
startes opp. 

Line/25.08.2017 
 
 
 
 
 
Alle/9.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/9.10.2017 

30/17 Møteplan 2017 
 
19. Oktober 
 
Vedtak: Møteplanen godkjennes. 

 

 Eventuelt 
 
- Nydyrkingsforskriften 

o Nittedal har store myrer. 
- Markaforskiften 

o Endringer foreslår at man ikke skal trenge å søke for hogst under 
10 dekar. 

- Vannskuter 
o Nittedal har fått en hendvendelse fra NOF om å lage en forskrift 

for bruk av vannskuter i kommunen. Nittedal tar kontakt med 
andre kommuner i vannområdet som det kan være aktuelt å 
samarbeide med om en slik forskrift. 

 

 


