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Referat fra møte i temagruppe økologi den 23.08.18 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak 

Tid: 11:00-14:00 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

  Anette Åkerstrøm, Ullensaker 

Eli Tangen Eggum, Sørum  

Karl Alfred Bjølgerud, Fet 

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 
 

Forfall:  Harald Johannes Foslien Løvstad, Lørenskog 

Toril Giske, Oslo  

Liv Dervo, Nannestad 

Ruben A. Pettersen, FMOA 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Guro Haug, Nittedal kommune (leder) 

Hilde Birkeland, Skedsmo 

 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

  Anja Winger, AFK 

   

 

Kopi av referat sendes: Gjerdrum kommune 

 

Dette var siste møte for Karl Alfred Bjølgerud, da han går av med pensjon i oktober. Vi 

takker for innsatsen i Vannområde-arbeidet gjennom mange år, og ønsker lykke til med 

pensjonistilværelsen!  

 

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
29/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

30/18 Gjennomgang av referater 
 
- Referat fra siste møte i økologigruppa ble gjennomgått. 
 
 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 

31/18 Orienteringer  
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- Biologisk overvåking 

NIVA fikk oppdraget og var raskt ute for å ta vårprøvene. 
Resultatene fra vårprøvene ble levert vannområdet innen 
fristen 1. juli, og viser at det var rett avgjørelse å ta nye 
prøver. Alle stasjonene kommer ut med bedre tilstand enn 
det høstprøvene viste, en av stasjonene har gått fra dårlig 
høsten 2017 til svært god vår 2018. Stasjonen Kongsvang gikk 
opp fra dårlig høst 2017 til moderat vår 2018, og er den 
eneste av stasjoene som kommer ut som bekymringsfull. En 
årsak kan være den varme våren og at insektene her hadde 
svermet før prøvetagning, men vi vil undersøke om det har 
skjedd noe i området, for eksempel skogbruk/gjødsling av 
skog. Endelige konklusjoner for økologisk tilstand på de syv 
stasjonene vil først tas etter resultatene fra høstprøvene 
foreligger. 
For de tre stasjonene som er tilknyttet engadalen deponi kom 
begge stasjonene som lå i Åsbekken ut i svært god tilstand, 
mens stasjonen i Engabekken indikerer moderat tilstand. 

- Katlegging av edelkreps 
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold fikk oppdraget, 
og har startet med kartleggingen nå i august. For områdene i 
Nannestad er det gode resultater, da det har blitt funnet en 
god del kreps på de lokalitetene som det ble satt ut kreps i 
2013. Det vil bli kartlagt opptil 15 stasjoner i selve Leira fra 
Leirsjøen i Lunner til utløpet av Svellet, og opptil 10 stasjoner 
i sidebekker til Leira. I Gjermåa vil det bli undersøkt opptil 10 
stasjoner langs hele Gjermåa og fem stasjoner i sidebekker. I 
Kverndalsbekken/Tveia er maks antall stasjoner 5. 

- Kartlegging av vasspest 
NIVA fikk oppdraget med å kartlegge vaspest, og arbeidet 
startet i august. Det er lagt opp til å undersøke Tveia rett 
etter utløpet fra Nordbytjern, begge sider av toglinjene og E6, 
en dam og rett før samløp med Leira. I Leira vil det bli 
undersøkt lokaliteter som samsvarer med de habitatforhold 
som vasspest trenger. Det har også blitt plukket ut 30 
stasjoner i nærhet til Leira inkludert Gjermåa, Isakbekken og 
kroksjøene Stilla og Ringstilla. I tillegg til visuelle 
undersøkelser vil det i september bli foretatt undersøkelser 
av eDNA på 10 lokaliteter. 

- Vassdragene no. 2 
Kom ut i slutten av juli, kommet flere positive 
tilbakemeldinger. Det er bare å sende inn saker som kan være 
med i no. 3 som kommer i desember. 

- Prosjektering av vandringshinder mellom Store og Vesle Vikka 
NaturRestaurering AS har fått oppdraget og skal gjennomføre 
det i samarbeid med flere andre. Det vil bli et oppstartsmøte 
for hele prosjektet og befaring i september. Rapport skal 
foreligge 15. desember 2018. 

- Faktaark om flom 
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Faktaarket er straks ferdig, og vil bli sendt ut på mail til alle så 
fort det er klart. De som ønsker trygte utgaver må gi beskjed 
til daglig leder så fort som mulig! 

- Prosjekt Romeriksåsen 
Det har blitt søkt om utsettelse av rapporteringsfrist, men 
Miljødirektoratet har ikke svart. Vi har derfor valgt å jobbe 
videre med prosjektet, og rapporterer så fort det er klart. Det 
har blitt gjennomført befaringer i sommer, men på grunn av 
den tørre sommeren har det ikke vært mulig å gjennomføre 
elfiske. Fredag 17. august var det et møte om videre arbeid 
fremover. 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

32/18 Kunstgressbaner og gummigranulat 
 
- Utkast til rapport og forslag til innholdsfortegnelse ble lagt frem 

for gruppa, og innholdet ble diskutert.  
- Det ble diskutert om vi skal ta noen sedimentprøver der vann fra 

banene kommer ut for å se om vi finner gummigranulat. Ved 
positivt resultat vil dette styrke rapporten vår. Vi trenger ikke 
prøveta over alt, men opptimalt hadde vært ett sted i hver 
kommune. Denne type prøver kan vi ta selv, det skal bare 
gjennomføres en visuell undersøkelse. 

- I Rælignen har sand fra en sandvollyballbane ved Marikollen har 
blitt flyttet til en annen sandvollyballbane som ligger ved 
Myrdammen. Sanden er full av gummigranulat og det er ingen 
kunstgressbane på Myrdammen, så dette er et eksempel på 
unødig spredning av granulat. Dette stemmer overens med det 
som er observert på befaringene, at gummigranulaten finnes på 
sandvollyballbaner, sandgroper og sandkasser. 

- Daglig leder kommer til å ha kontakt med kommunene fremover 
for å kvalitetsikre teksten som gjelder hver kommune. Når et 
ferdig utkast er klart vil dette sendes ut til gruppa. Målet er å få 
rapporten ferdig i tide til prosjektgruppemøte 13. september slik 
at den også kan fremlegges styringsgruppa i slutten av 
september. 

 
Vedtak: Daglig leder jobber videre med rapporten og sender etter 
hvert ut til økologigruppa for innspill. Det bør gjennomføres noen 
sedimentprøver snarest mulig. 

 
 
 
 
 

33/18 Studietur høsten 2018 
 
- Det er et ønske om å jobbe videre med å få til en studietur til 

Skottland, og tidspunkt som kan passe er april/mai. Daglig leder 
skal kontakte Helga Gunnarsdottir og NIVA for å høre om de har 
noen forslag til kontaktpersoner i Skottland. 

- Hvorfor all kommunikasjon med elvemuslingprosjektet i Skottland 
opphørte er ukjent. Det vil eventuelt bli tatt ny kontakt med dem 
hvis vi får på plass ett program i samme område. 
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Vedtak: Det bør jobbes videre med å få planlagt en studietur til 
Skottland.  

34/18 Kartlegging av fiskevandringshindre 
 
- Det har dessverre ikke vært tid til å følge opp dette i våres, og det 

er heller ikke gjort mye i kommunene. Det bør prioriteres å 
komme videre med prosjektet i løpet av høsten 2018. 
Fylkeskommunen ønsker at vandringshindre også blir lagt inn i 
deres databaser. 

 
Vedtak: Daglig leder følger opp kommunene i løpet av høsten. 

 
 
 
 

35/18 Vann-Nett 
 
- Daglig leder viste frem saksbehandlerdelen av Vann-Nett. Det er i 

denne innsynsløsningen det nå jobbes for å fylle ut informasjon 
og oppdatere tiltakene. Her ligger det også en del nyttig 
informasjon. Daglig leder vil ta kontakt med kommuner der det 
mangler informasjon. 

- Hvis det er noen som ønsker å ta en titt på 
saksbehandlerløsningen kan de ta kontakt med daglig leder. Det 
er også mulig med en individuell opplæring av Vannmiljø og Vann-
Nett portal. Ta kontakt med daglig leder for å avtale tidspunkt. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

36/18 Karakterisering av økologisk tilstand 
 
- Før sommeren ble de fleste av vannforekomstene i Oslo og 

Akershus reklassifisert. Noen fikk dårligere tilstand, noen beholdt 
samme tilstand, og andre igjen fikk bedre tilstand. Daglig leder vil 
sende ut en oversikt til hver kommune snarlig over endringer som 
gjelder kommunens vannforekomster. 

 
- Gjennom dette arbeidet dukket det opp flere problematiske ting. 

Blant annet er mange av vannforekomstene i vannområdet store 
og varierer veldig, noe som gjør at økologisk tilstand ikke 
nødvendigvis stemmer for hele vannforekomsten. 
Vannforekomsten Askkroken er ikke så stor, men starter oppe i 
marka og renner ned gjennom landbruksareal og ut i Nitelva. 
Denne kom ut i svært god tilstand, men ved en nærmere sjekk i 
vannmiljø viser det seg at alle prøvepunktene er oppe i marka og 
ingen er nede i jordbrukslandskapet. Slike vannforekomster bør vi 
vurdere å splitte. 

 
- Andre vannforekomster igjen finnes det ingen data på, så vi har 

ingen oversikt over hvordan tilstanden er i disse. Vi bør derfor ha 
en gjennomgang av alle vannforekomster å diskutere 
splitting/nye prøvesteder. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering, og videre fremgangsmåte 
avtales på e-post. 

 

37/18 Kartlegging av villfyllinger  
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- Forslag til fremdriftsplan for kartlegging av villfyllinger ble 

akseptert av de fremmøtte på møtet, og de fremmøtte var enige i 
at gamle fyllinger bør prioriteres. Nye villfyllinger blir stort sett 
godt fulgt opp av kommunene.  

 
- Daglig leder har vært i kontakt med Lier kommune og fått vite 

hvordan de har gått frem. De hadde en grundig kartlegging fra 90-
tallet som de forholdt seg til. Hvordan denne kartleggingen 
foregikk er ukjent. Ellers ble det brukt kartløsninger til å lete etter 
villfyllinger langs veier og vassdrag, før det ble gjennomført 
befaringer. Det ble blant annet gått langs hele Lierelva. 

 
Vedtak: Godkjenning av fremdriftsplan gjennomføres på e-post i 
etterkant av møtet. 

 
 
 
 

38/18 Utarbeiding av faktaark for vannforekomster/tiltaksområder 
 
- De fire forslagene til løsninger ble diskutert. Alle var enige at 

alternativ 4 ikke er aktuelt da det dekkes opp av «Faktaark-
serien». Alle var enige i at forslag en er den mest opptimale, men 
at det er veldig mange vannforekomster. Hvor mye vil slike 
faktaark bli benyttet? 

- Uansett løsning som velges må det jobbes med å få faktaarkene 
innarbeidet i kommuenen, de kan ikke bare sendes ut på en e-
post, men bør «pushes» på folk i de ulike avdelingene. Slike 
faktaark kan være svært nyttige for utbyggere og andre, pluss at 
folk kan få nyttig og interessant informasjon om «sin 
vannforekomst». 

 
- Hvis det blir besluttet å gå for løsning en bør det uansett lages ett 

lite utvalg av faktaark, for så å evaluere hvordan disse har blitt 
mottat før vi fortsetter å lage ark. 

 
- Avgjørelsen for hvilken løsning vi går for vil bli avgjort ved 

avstemming på e-post. 
 
Vedtak: Avgjørelsen utsettes på grunn av få oppmøtte, og vil bli 
avgjort via avstemming på mail. 

 
 
 
 

39/18 Runde rundt bordet 
 
Ullensaker: 
- Ny på plan som jobber med miljø.  
 
Fet: 
- Planarbeid for Jølsen – vil påvirke nedstrøms vassdrag til en viss 

grad. Vært en konsekvensutredning, kommet inn en del 
kommentarer fra FM. 

- Fase ut Tuen renseanlegg. 
 
Sørum 
- Mye tørre områder etter denne sommeren. 
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- Ny beverforskrift – ny nasjonal forskrift fører til at alle må endre 
sine lokale skrifter. Nå oppheves godkjente bevervall og legges 
opp til muligheter for å ha kvotefri beverjakt. Blir opp til 
grunneier å styre fellingene. To krav: kommunene skal ha på plass 
ny forskrift og kommunen må sette seg bestandsmål. For å kunne 
sette bestandsmål må kommunen ha god oversikt over 
beverbestanden. Bestandsmål settes når ny kommune er på 
plass. 10-20% uttak av vårbestand er forsvarlig. Krav om at de 
som feller bever må registrere det i SSB. Behandles høsten 2018. 

- Ravinekartlegging går sin gang. Brukt sommeren til kartlegge mye.  
 
Rælingen: 
- Skfitet ut kunstgresset på Marikollen – ett nytt bedre kunstgress. 

Grønnere alternativ.  
 

40/18 Møteplan 2018 
 
- 25. oktober 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 

 Eventuelt 
 
 
Fagsamling NVE – Dette er et veldig relevant seminar. 
Sørum har tenkt å delta. 

 

 


