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Referat fra møte i temagruppe økologi den 05.06.19 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Asak 

Tid: 11:00-15:30 

 

Til stede:   

Linda Angela Grimsgaard, Rælingen 

Liv Dervo, Nannestad  

Guro Haug, Nittedal kommune  

Kjersti E. Dybendal, Ullensaker  

Eli Tangen Eggum, Sørum (leder) 

Terje Martinsen, Lørenskog 

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 
 

Forfall:   

Jon Arne Kongtorp, Fet 

Toril Giske, Oslo  

Hilde Birkeland, Skedsmo 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Anette Åkerstrøm, Gjerdrum 

Hedvig Sterri, FMOV 

Estrella Fernandez, AFK 

 

 

 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

   

   

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
17/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

18/19 Gjennomgang av referater 
 
- Referater fra de siste møtene i økologigruppa, 

kommunalteknikkgruppa, prosjektgruppa og styringsgruppa ble 
gjennomgått. 

 
 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 
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19/19 Orienteringer 
 
- KLD var med på befaring i vannområdet 22. mai 2019. De fikk se 

utfordringer, tiltak og prosjekter i Gjerdrum og Nittedal. 
- Prosjekter 2019: 

o Edelkrepsprosjektene: Vi har mottatt totalt 120 000 kr fra 
Fylkesmannen slik at vi har 220 000 kr til disposisjon. Vi 
fikk det som ett tilskudd slik at det er skrevet en felles 
kravspesifikasjon. Tilbudsfristen er 20. juni. 

o Utbedring av biotopforbedrende tiltak Nittedal: Vi har 
mottatt 110 000 kr til prosjektet. Tilbudsfrist er 17. juni. 

o Problemkartlegging kraftverk. Vi har mottatt 250 000 kr 
slik at vi har totalt 350 000 kr til rådighet. Det jobbes med 
kravspesifikasjonen nå, målet er å få den ut i løpet av uka. 

o Vasspest: Vi fikk ikke tilskudd til å kartlegge vasspest i 
Nitelvavassdraget, men vi har satt av 100 000 i 
egenkapital. Det kom inn ett tilbud innen tilbudsfristen, 
og det var fra NIVA. Det har tidligere i dag vært 
kontraktsmøte med NIVA. Prosjektet blir redusert i 
omfang og vil fokusere på innsjøene i Lunner kommune. 

o Kroksjøer: Vi fikk avslag på søknaden om midler til 
kroksjøene. Vi fikk før jul 107 000 kr fra Fylkesmannen til 
Stilla og Brauterstilla, og har satt av 50 000 kr av 
egenkapital. Kravspesifikasjon for Stilla, Brauterstilla og 
Tomtestilla er laget og sendt ut. Tilbudsfrist er 12. juni. 
Kroksjøene i Nannestad må dessverre vente til 2020. 

- Elveliv.no 
o Statistikken fra nettsidene viser at brosjyrer, rapporter, 

informasjonsskriv og faktaark blir lastet ned en god del. 
Det dokumentet som er lastet ned flest ganger er 
informasjonsbrosjyren om hestemøkk som er lastet ned 
over 400 ganger siden oktober 2018. 

- Faktaark nr. 4 om gummigranulat er ikke påbegynt enda, men vil 
gå raskt å lage så fort kunstgressbanerapporten er fullført. 

- Vassdragene 4 skal ut før sommeren. De som har aktuelle saker 
må spille de inn til daglig leder før 1. juli 2019.06.06 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 

20/19 Evaluering av temakveldene om edelkreps 
 
- Det var bra oppmøte i Nittedal, men litt tynt på møtet i 

Ullensaker. Det hadde nok kommet flere fra Nannestad om møtet 
ble avholdt i Nannestad. 

- Det var også mye som skjedde i Nannestad samme uke, blant 
annet ulveangrep og et insektsmøte. Dette kan ha påvirket 
antallet oppmøtte. 

- Vi er fornøyde med presentasjonene som ble holdt på 
temakveldene, og disse vil mest sannsynlig legges ut på elveliv.no 
før sommeren. 

- For Nannestad er det ønskelig å lage et informasjonsskriv som 
sendes ut med Leirblekka. Dette skrivet kan informere om uttak 
av store kreps for å unngå kannibalisme, samt om minkuttak.  
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- Ett slikt informasjonsskriv kan være nyttig i flere av kommunene. 
- Jeger- og fisk i Nittedal har sagt at de kan være interesserte i å 

bistå med å ta ut mink. Minkuttak er grunneiers rett og må være i 
samarbeid med grunneier. 

- Det kan være aktuelt å ha et felles møte med jeger- og fisk, 
allmenningen og grunneiere for å diskutere minkuttak. 

- I Nittedal er det ønskelig å få til et grunneiermøte i løpet av 
høsten – Løvenskiold må delta på et slikt møte. 

- Grunneiermøter bør avholdes i hver av de aktuelle kommunene, 
ikke ha fellesmøter. 
 

Vedtak: Det skal lages et informasjonsskriv og avholdes møter med 
grunneiere i løpet av høsten 2019. 

 
 
 
 
 
 

21/19 Faktaark for vannforekomster 
 
- De fleste har ikke kommet i gang med faktaarkene.  
- Vi så på et utkast for Nedre Gjermåa hvor tekst er skrevet og 

delvis satt inn i malen. 
- Om kommunene sitter på aktuelle bilder er det fint om vi kan 

benytte disse. Hvis ikke skal daglig leder få tak i bilder. 
- Kommunene skal skrive tekst til følgene bolker på faktaarket: 

o Generell tekst om vannforekomstene 
o Biologisk mangfold 
o Friluftsliv 
o Utfordringer og tiltak. 

- Alle får tilsendt en mal hvor det blant annet står hvor mange tegn 
det ca. er plass til i hver bolk. 

- Nannestad velger vannforekomst Råsjøen som første 
vannforekomst. 

- Frist for å levere tekst til første vannforekomst blir 30 august. 
Send gjerne tekst i flere omganger etter hvert som et tema blir 
klart. 

- De som enda ikke har bestemt seg for vannforekomst må melde 
fra om hvilken de velger innen 1. juli 2019. 

o Disse har valgt: 
▪ Lunner – Harestuvatnet 
▪ Nannestad – Råsjøen 
▪ Nittedal – Nitelva til badeplassen ved Åneby 
▪ Ullensaker – Nordbytjernet 
▪ Gjerdrum – Gjermåa nedre 
▪ Sørum – Jeksla 
▪ Skedsmo – Sogna 
▪ Rælingen – Tilløpsbekker til Svellet, under marin 

grense 
▪ Vannområdet – Strykenvannet 

o Disse har ikke valgt: 
▪ Oslo 
▪ Gran 
▪ Fet 
▪ Lørenskog 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/30. august 2019 
 
 
1. juli 2019 
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Vedtak: Frist for innlevering av tekst til faktaark settes til 30. august 
2019. 

22/19 Villfyllinger 
 
- I Skedsmo kommune har det blitt startet opp et arbeid med å få 

på plass en kartløsning hvor folk kan melde ifra om forsøpling. 
Det er noen utfordringer knyttet til dette, blant annet hvordan 
man skal håndtere det som kommer inn. 

- I Nittedal kan man melde inn miljøtips – tips som kommer inn går 
direkte til miljørådgiver som følger opp det det er kapasitet til. 
Finner de navn/adresser blir forsøplingen anmeldt. 

- Hvordan bør de gamle kommunale fyllingene følges opp? Det skal 
ha kommet føringer fra Fylkesmannen på dette. 

- ROAF er ansvarlig for flere fyllinger. Daglig leder har forhørt seg 
med fylkesmannen om ROAF skal legge prøveresultater inn i 
vannmiljø da det ikke ligger noe der annet enn fra 2014. 
Fylkesmannen skal ta det med når de skriver vurderingen fra 
årsrapportene 2018. 

- Kan være aktuelt å be ROAF komme på et økologimøte og 
informere om prøvene de tar, og hvordan de følger opp 
prøveresultater. 

- Vi har generelt fått gjort for lite med villfyllinger det siste året, så 
vi starter litt på nytt med å benytte kartverktøy for å lete etter 
større fyllinger, samt hører i kommunene hva som alt er 
registrert. 

- Fremdriftsplanen oppdateres med nye tidspunkter. 
 
Vedtak:  

1. Tidsplan oppdateres med nye datoer. 
2. Frem til neste møte skal alle ha benyttet digitale kart for å 

lete etter større villfyllinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/neste møte 
 
 
 
Line/ 10. juni 2019 

23/19 Fiskevandringshindre 
 
- Noen kommuner har kartlagt en god del, andre har ikke kommet i 

gang. Daglig leder har ikke hatt kapasitet til å følge opp dette. 
- Nittedal har laget en forvaltningsplan for dammer. Guro sender 

link til denne. 
 
Vedtak: Det jobbes videre med å kartlegge fiskevandringshindre i 
løpet av høsten 2019. 

 
 
 
 
Guro/15. juni1 
 
 
 

24/19 Studietur 2019 
 
- Vi så på forslaget til opplegg som vannregionmyndighetene har 

laget for prosjektlederforum. Alle syntes dette så interessant ut. 
- Aktuelt tidspunkt er slutten av august/starten av september. 
- Prøve å legge det til onsdag-fredag slik at man kan bli igjen over 

helgen om ønskelig. 
- Vannområdet har satt av 100 000 kr og dekker en sum for alle 

deltagerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://opengov.360online.com/Meetings/nittedal/Meetings/Details/666251?agendaItemId=211565 

https://opengov.360online.com/Meetings/nittedal/Meetings/Details/666251?agendaItemId=211565
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- Alle må melde ifra om hvilke datoer som de ikke kan i den 
aktuelle tidsperioden. 

- Daglig leder skal ta kontakt med aktuelle personer i løpet av juni 
for å planlegge turen. 

 
Vedtak: Det jobbes videre med å få på plass tid og opplegg for 
studieturen. 

Alle/12. juni 
 
Line/ juni 2019 

25/16 Runde rundt bordet 
 
- Det ble ikke tid til runde rundt bordet.  
- Det kom inn forslag om at dette kuttes ut på fremtidige møter, og 

at man heller legger frem aktuelle saker på eventuelt. 
 
Vedtak: Runde rundt bordet legges ned med virkning fra neste møte. 
 

 
 
 
 

16/19 Møteplan 2019 
 
- August (avhenger av når studieturen blir) 
- Oktober 
 
Datoer fastsettes i etterkant av møtet. 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 

 Eventuelt 
 

• Det var ingen saker til eventuelt 

 

 


