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Referat fra møte i temagruppe økologi den 11.01.18 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak 

Tid: 11:00-15:00 

 

Til stede:  Guro Haug, Nittedal kommune (leder) 

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Hilde Birkeland, Skedsmo 

  Toril Giske, Oslo  

Anette Åkerstrøm, Ullensaker 

Eli Tangen Eggum, Sørum 

Line Gustavsen, prosjektleder (referent) 
 

Forfall:   

  Harald Johannes Foslien Løvstad, Lørenskog 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Karl Alfred Bjølgerud, Fet 

Liv Dervo, Nannestad 

 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

  Anja Winger, AFK 

  Ruben A. Pettersen, FMOA 

 

Kopi av referat sendes: Monica Gudim, Gjerdrum kommune 

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
01/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

02/18 Resultater fra kartleggingen av kreps i Nitelva 
 
Pål Sindre Svae fra Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus 
fortalte om kartleggingen av edelkreps som ble gjennomført i Nitelva 
høsten 2017. 
 
- Surhet OK - pH bør være på minst 6,5. Ok verdier for jern og 

kalsium. 
- Forurensning:  

o vei/trafikk – kontinuerlig trussel. Utslipp miljøgifter – 
moderate konsentrasjoner. Moderat på zink i Varpsbekken. 
Her var det helt dødt. Kun fire stasjoner sjekket da det er 
dyrt. 
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- Andre trusler:  
o Predasjon – fanget mink i en krepseruse (død) ingen kreps i 

magen eller i fella. Men spor av mink ved skall.  
o Fisk – Abbor og lake er potensielle trusler.  
o Fugl  
o Ferdsel og overfiske er en klar trussel. Tynne bestander 

kommer seg aldri opp. Usikkert hvor mye det blir krepset i 
området. Mye folk ellers i området er en trussel, spesielt 
med tanke på krepsepest. 

- Forslag til tiltak: 
o Kalking oppstrøms der det er surt vann 
o Biotopforbedring – øker dybden ved å lage kulper. Dette vil 

også være bra for ørreten. 
o Rydde opp i forurensning – kloakk og overvann er i gang.  
o Utsetting eller flytting av kreps – men må ha mer 

undersøkelser før dette eventuelt gjøres. 
o Overvåking og mer kunnskap 
o Fangstbegrensning – privat.  Men må være opp til 

grunneier. 
o Predatorbekjempelse av mink. 

- Viktig å få opp engasjementet hos grunneier. Kreps går for 900 – 
1000 kr per kg og er en kjemperessurs for grunneier. 

- Svak bestand i Nitelva samlet sett, men sterk i nord. Klart skille 
ved Sagdammen. Hvorfor skille her? Kan være noe som skilles ut 
fra Åsbekken som er rett nedstørms sagdammen. 
Miljøgiftundersøkelsen fant ingen ting her, men det er kun et 
øyeblikksbilde. Ned til Rotnesfossen er det gode muligheter. 

- Ela, Spenningsbybekken og Sagelva kan være gode for kreps, og 
bør fokuseres mer på sammen med Åsbekken. Trenger en 
grundigere undersøkelse. 

- Utfyllende kartlegging 
o Burforsøk vil fange opp påvirkning raskt.  

 Kjøper kreps fra godkjente dammer og setter ut i 
bur og lar dem stå ute i en elv.  

 Sjekker dem en gang i uka og ser at de har det bra. 
Er de syke eller døde blir de analysert. Da får man 
en kontinuerlig overvåking som er relativt rimelig. 

 Forsøket varer hele sesongen eller frem til krepsen 
dør. 

  Må søke mattilsynet for å gjennomføre, men det er 
stort seg en grei sak. 

 Aktuelle stasjoner er oppstrøms Sagdammen – 
nedstrøms Sagdammen – nedstrøms Åsbekken. 

- Kan være at vi får et nasjonalt referansepunkt i Nitelva. 

03/18 Gjennomgang av referater 
 
Referatene fra siste møte i økologigruppa, landbruksgruppa og 
styringsgruppa ble gjennomgått. 
 
 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 
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04/18 Orienteringer 
 
- Prosjekt på Romeriksåsene 

o Vi fikk som tidligere nevnt godkjent videre bruk av midler 
i 2018. Ny rapporteringsfrist er 1. august 2018. Dette er 
en dato som ikke er spesielt lett å overholde da 
feltperioden starter i juni. Daglig leder sender ett offisielt 
brev til Miljødirektoratet og ber om en forlenget frist. 

- Problemkartlegging Nittedal 
o Guro har tatt kontakt med Fylkesmannen, og vi avventer 

svar fra dem angående en problemkartlegging. 
- «Vassdragene» 

o Første versjon av «Vassdragene» ble sendt ut før jul. Det 
har blitt tatt godt i mot. Neste vil bli utgitt i juni, alle bes 
om å sende inn aktuelle saker til informasjonsskrivet. 

- Bildeavtale med Øystein Søbye 
o Vannområdet har fått en veldig god bildeavtale med 

Øystein Søbye som gjelder året 2018. Avtalen gjelder et 
total på 60 bilder. Bilder som har blitt benyttet på for 
eksempel nettsider/Facebook i 2018 kan brukes videre 
fremover. Viktig at vi prøver å få brukt bildene mest mulig 
effektivt i løpet av 2018. Daglig leder vil vurdere om det 
er noen brosjyrer e.l. vi kan lage i løpet av året. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
Line/15.02.2018 

05/18 Runde rundt bordet 
 
Skedsmo: 
- Vannforskriften – politisk sak behandlet i formannskapet. 

Høringssvar innsendt. 
- Kontakt med historielaget for å få inn info om kreps. Skal lage 

notat på det. 
- Laget en oversikt over gummigranulat. 
- Kom.tek. samarbeid med Lørenskog om å se hvordan overvann 

renner på overflaten, og modellere ekstremnedbør osv. Skal 
jobbes mye med dette verktøyet fremover. Kombineres med 
ravinekart for å se hvordan vannet renner i ravinene og finne ut 
hvilke raviner som slik sett er viktigst. 

- Områdeplan Nitelva – formålet er å legge til rette for 
fremkommelighet og gode turmuligheter langs vassdraget. 

- Strandveien – reguleringssak. Høringsfrist har nettopp gått ut. Ny 
bydel – innsigelse fra FMOA på at det legges ut til utfylling i 
vassdraget. NVE har en del spørsmål og krav – mangler en del på 
utredningsdelen. 

Sørum: 
- Jobbes for fult med kommuneplanrullering – vannforvaltning skal 

innarbeides i kommuneplan. 
- Opprydning i spredt avløp er i gang 
- Gjennomført en kartlegging av raviner i 2014 og 2015 som kom 

med i rapport i 2016, men det er kun halvparten av ravinene som 
er kartlagt. 
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Rælingen: 
- Har gjennomført kartlegging av raviner i 2017 i tillegg har noen 

andre naturtyper blitt registrert. Rapporten er snart ferdigstilt. En 
del områder har blitt valgt ut som er under press i forhold til 
kommuneplanen. 

- Jobbes med å lage et miljøledelsessystem. Systemet går mue på 
klima og Co2, men også biologisk mangfold. Kommunen lager sitt 
eget system. 

- Skal i gang med revidering av kommunedelplanen klima og miljø. 
- Skal skifte ut den gamle gummigranulaten, og det har blitt vedtatt 

å legge ny gummigranulat. 
- Dammene som NRV ønsker å nedlegge er nå lagt ut på høring, og 

Rælingen har vedtatt å beholde de dammene som er hos dem. 
Det er knyttet store kostnader til å rehabilitere og beholde/drifte 
dammene. 

Oslo: 
- Vannområde Oslo hadde møte i uke 1.  

o I forbindelse med høringen av endringer i vannforskriften 
har de valgt å fokusere på forankringen i plan og 
bygningsloven, lokal forankring og regionreformen – man 
er midt oppe i en gjennomføringsfase. 

o De skal søke om midler til to tiltak.  
 Habitettiltak i midtre del av Akerselva. Her ønsker 

de å legge ut gytegrus og stein til skjul. 
 Miljøgifter i fisk i Lysakerelva 

o Har inngått kontrakt med NIVA om å se hvordan 
reguleringen av Helgeren1 påvirker kreps, fisk, bunndyr 
og vannplanter. Helgeren er ett av de store vannene som 
forsyner Maridalsvannet. 

- I gang med å lage en ny hovedplan for vann- og avløp. 
Nittedal: 
- Revisjon av kommuneplanens areal-, klima- og energidel. 
- Skal legges frem en status på dammer i kommunen. Rekreasjon, 

tilstand, kulturverdi, osv. 
- Høring på kartlegging av friluftslivsområder. Fått inn fire/fem 

innspill. Saken vil bli lagt frem i februar, som en orienteringssak 
for politikerne, og så vil resultatene bli lagt inn i naturbase. 

- Lages flomvoll fundt en skole i Nittedal. I denne forbindelse blir 
også en bekk flyttet. 

- Forurensning i Våge dam. Utbygger som bygger ut på kruttverket 
gjennomfører en delvis opprydning av forurensede masser. 
Kommunen ønsker at hele magasinet skal ryddes. De har hatt 
møte med FMOA før jul. Undersøkelser viser at det ikke blir 
forurensning ut i vannmassene, men det blir et friluftsområde like 
ved med en badestrand. Resten av magasinet vil nok bli brukt, så 
det er fare for at det vil bli en omrøring av de forurensede 
sedimentene. 

- Jobber med å samle inn informasjon om kunstgressbanenen i 
kommunen. Mangler tilbakemelding fra ett idrettslag. Det har 
vært mye negativ fokus i kommunen når det gjelder 

                                                           
1 Etterskrift 14.01.2018: Helgeren får vann fra Trehjørningen som ligger i VO Leira-Nitelva. 
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kunstgress/gummigranulat. En fra fotballforbundet kom og holdt 
et foredrag for idrettslagene i kommunen. Der ble det blant annet 
snakket mye om hvordan man bør drifte banene for å unngå 
svinn. Det skal lages noe veiledningsmateriale som skal være 
ferdig i løpet av året. Guro sender ut foredraget. 

Ullensaker: 
- De har avgitt høringssvar på høringen av forslag til endringer i 

vannforskriften. 
- Det er innstalert en vannmåler i Måsabekken. 

06/18 Kunstgressbaner og gummigranulat 
 
Mange av kommunene har nå sendt inn resultater for 
kunstgressbaner og gummigranulat i sin kommune. Det er en enorm 
mengde gummigranulat som etterfylles hvert år, bare i Skedsmo 
kommune etterfylles over 50 tonn per år! 
 
VO Indre Oslofjord Vest har laget en rapport om spredning av 
gummigranulat fra kunstgressbaner og de har funnet gummigranulat i 
vassdrag 3 km unna kunstgressbanene. 
 
Til neste møte innhentes den informasjonen som fortsatt mangler, og 
vi får kartfestet alle banene. På neste møte studerer vi kartene og 
vurderer hvilke baner som er de største utfordringene i forhold til 
vassdragene. 
I notatet som VO skal utarbeide vil resultater fra kartleggingen i VO 
Indre Oslofjord Vest bli brukt som bakgrunnsmateriale. 
 
Vedtak: Før neste møte skal alle kunstgressbanene være kartlagt og 
kartfestet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/9.04.18 

07/18 Oppfølging av Nordbytjern 
 
Det var ønskelig at FMOA skulle kommet med en vurdering av 
hvordan VO bør følge opp Nordbytjern viderer. FMOA har dessverre 
ikke rukket det før dette møtet. 
 
Aktuell oppfølging kan være å sammenstille alle data som så langt 
finnes for Nordbytjernet. 
 
Vedtak: Videre oppfølging av Nordbytjern avventes til svar fra FMOA 
foreligger. 

 

08/18 Søknader om midler til prosjekter i 2018 
 
Daglig leder har utarbeidet utkast til søknader om midler til 
kartlegging av edelkreps og vasspest. Det ble lett diskusjon rundt 
søknadene og det kom inn noen små endringsforslag. 
 
VO søker om kartlegging av kreps i Leiravassdraget, mens Nittedal 
kommune sender inn en søknad om videre undersøkelser i Nitelva – 
inkludert burforsøk. 
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Vedtak: Søknadene godkjennes med de endringene som kom frem i 
møtet. Daglig leder sender inn søknadene innen fristen 15.01.182 

Line/15.01.18 

09/18 Biologisk overvåking 2017 - resultater 
 
Foreløpig utkast til rapport for de biologiske undersøkelsene 
(bunndyr/begroingsalger) som ble gjennomført høsten 2017 har 
kommet. Resultatene var nedslående, da 56% av lokalitetene har gått 
ned en til to tilstandsklasser for bunndyr, og over 40% av lokalitetene 
har gått ned tilsvarende for begroingsalger. FMOA og VO hadde møte 
med konsulent 8. januar om resultatene. Der ble det avklart at 
konsulent skal omregne resultatene fra 2014 da det skal ha kommet 
en ny indeks i 2015 for å se hvordan resultatene da blir. Hvis dette 
ikke er svaret på den store nedgangen er det gode muligheter for at 
vi må ta nye prøver i 2018 på minst 5 av stasjonene. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Daglig leder følger opp 
konsulent i samarbeid med FMOA, og setter igang eventuell ny 
prøvetagning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder/FMOA  
Fortløpende 

10/18 Kartlegging av fiskevandringshindre og mulig prosjektering av 
utbedring av fiskevandringshindret mellom store og vesle Vikka i 
Nannestad kommune. 
 
Kartleggingen av fiskevandringshindre fortsetter i kommunene. Daglig 
leder har ikke rukket å ta kontakt med de kommuenene som ikke helt 
har kommet i gang, men vil gjøre det så fort som mulig. 
 
Vannområde Huvo har tilbudt vannområdet å henge oss på en 
prosjektering som de skal søke midler til fra Miljødirektoratet. Hvis 
Huvo får midler vil de sette i gang en prosjektering for utbedring av 
vandringshindre i blant annet Honsjøen. Vandringshinderet som er 
mellom Store og Vesle Vikka i VO Leira-Nitelva vil i dette tilfellet bli 
tatt med. VO har satt av 50 000 kr på budsjettet til en slik 
prosjektering.  
 
 
Vedtak: Kommunene fortsetter å kartlegge vandringshindre for fisk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/fortløpende 

11/18 Faktaark 
 
Utkast til faktaark for Nitelva ble lagt frem. Faktaarket for Leira er 
ikke ferdig, men vil bli sendt ut til gruppa så fort det er klart. Etter 
innspill på e-post vil faktaarkene godkjennes og bli sendt til trykk. 
 
Det ble diskutert hvilke temaer som er aktuelle i 2018, og hvem som 
vil inngå i redaksjonsgruppene. For våren blir temaet flom, og for 
høsten blir temaet edelkreps. Det er aktuelt å ha tema om vasspest i 
2019. 
Ingen meldte seg til redaksjonsgruppa for tema flom, men for kreps  
meldte Guro seg for Nitelva og Eli seg for Leira. Det trengs to 
personer til redaksjonsgruppa for faktaarket om flom 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alle/15.02.18 

                                                           
2 Etterskrift. Søknadene ble sendt inn innen fristen. 
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Vedtak: Utkast til faktaark for Nitelva godkjennes. Utkast til faktaark 
for Leira ettersendes så raskt som mulig for godkjenning av gruppa. 
Temaene for 2018 blir flom (vår) og edelkreps (høst).  

12/18 Studietur 2018 
 
Det er satt av midler på budsjettet til en studietur i 2018. Tanken er at 
temagruppene økologi og kommunalteknikk drar sammen.  
Det er viktig at man velger den transporten som er mest mulig 
miljøvennlig – hvis det finnes et slikt alternativ. 
August/september er et godt tidspunkt for en studietur. 
Sverige ble nevnt som mulig alternativ, og alternativet om Skotland 
som kom frem på kom.tek. møtet ble tatt godt i mot. 
Ingen valgte å melde seg til en liten planleggingskomite. Det er behov 
for en fra økologigruppa i planleggingskomiteen. Fra kom.tek. gruppa 
stiller Terje Martinsen. Daglig leder vil kalle inn til ett 
planleggingsmøte. 
 
Vedtak: Økologigruppa støtter tanken om en studietur høsten 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/1.02.18 
Line/15.02.18 

13/18 Møteplan 
 
- 19. april 
- 23. august 
- 25. oktober 
 
Vedtak: Møteplanen godkjennes. 

 

 Eventuelt 
 
Skedsmo: Vannmugg (Phytophtora) er registrert på Kjeller langs 
Sogna og oppover langs Nitelva. Dette er en sopplignende 
skadegjører som gjør at trær dør. Hvilken art som finnes på Kjeller er 
foreløpig ukjent da analysene ikke er klare. Phytopthora smitter 
gjennom tisig av vann og jordmasser 

 

 


