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Referat fra møte i temagruppe økologi den 25.09.19 
 

Sted: Skedsmo rådhus, møterom Kantina 

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 

Henning Hornæss, Gjerdrum 

Rannveig Berge, Trainee Skedsmo 

Pernille Kvernland, Ullensaker 

Hedvig Sterri, FMOV 

Estrella Fernandez, AFK 

Line Gustavsen, daglig leder (referent) 

 
 

Forfall:   

Jon Arne Kongtorp, Fet 

Toril Giske, Oslo  

Hilde Birkeland, Skedsmo 

Kari-Anne S. Gorset, Lunner 

Anette Åkerstrøm, Gjerdrum 

 

 

 

Ved behov: 

  Trygve Rognstad, Gran 

   

   

 

Sak  Innhold Ansvar/frist 
27/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

28/19 Gjennomgang av referater 
 
- Referater fra de siste møtene i økologigruppa, 

kommunalteknikkgruppa, prosjektgruppa og styringsgruppa ble 
gjennomgått. 
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Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. 

 
 

29/19 Orienteringer 
 
- Prosjekter 2019: 

o Edelkrepsprosjektene: Feltarbeidet er nå gjennomført. I 
Østmarka er det funnet kreps i Fri Elvåga, Nord-Elvåga, 
Ellingsrudelva og Nordre Krokvann. Ingen fangst i 
Eriksvannet og Mønevannet. For resten av området er 
det ikke kommet en statusrapport. 

o Utbedring av biotopforbedrende tiltak Nittedal: NIVA fikk 
oppdraget og er i full gang med arbeidet. Så langt ser det 
veldig lovende ut. 

o Problemkartlegging kraftverk. NIVA fikk oppdraget, og 
det var oppstartsmøte med to fra NIVA, Guro Haug fra 
Nittedal kommune, Daglig leder i vannområdet og 
grunneire. Det vil bli gjennomført en modelering av hva 
normal vannstand ville ha vært uten omdirigering av vann 
i Nordmarka og uten demninger og kraftverk. Det vil også 
gjennomføres ulike undersøkelser av feks fisk og 
elvemusling. 

o Vasspest: NIVA har gjennomført feltarbeid i Lunner, og 
det er funnet Vasspest på de mange av stedene de har 
undersøkt. Mengden av vasspest er varierende og 
sluttrapporten vil si mer om hvilken påvirkning 
vasspesten har for hvert område. 

o Kroksjøer: NIVA fikk oppdraget og har i august 
gjennomført feltarbeid hvor de har kartlagt vannplanter. 
Krepsdyr ble fanget inn og er nå til analyse. Det har også 
blitt tatt vannprøver som nå er til analyse for e-DNA fra 
amfibier. 

- Miljøgiftkartlegging i Gullaugvika 
o Vannområdet fikk i oppdrag fra FM som fikk i oppdrag fra 

Miljødirektoratet å gjennomføre en miljøgiftkartlegging i 
Gullaugvika i Skedsmo kommune. Norconsult har 
gjennomført og de har tatt prøver av både sedimenter og 
vann. Prøvene viser at det er et pågående utslipp i 
området, og at det er høye verdier i sedimentene av blant 
annet kvikksølv. 

- Miljøgiftkartlegging OSL 
o OSL har gjennomført i 2018 en miljøgiftkartlegging i 

Sogna hvor de blant annet har sjekket ørret og gjedde. De 
følger opp med flere undersøkelser i oktober 2019 og 
vannområdet vil bli holdt oppdatert på resultatene. 

- Raset i Nittedal 
o Raset i Nittedal har gått ut i Nitelva. Det er et stort 

område som er evakuert og veldig mange husstander har 
mistet vannforskyningen. Kommunen jobber på spreng 
for å finne ut hva som er årsaken til raset.  
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o Nitelva har i det aktuelle området blitt avsnevret kraftig 
av rasmassene. Hva som vil skje med disse massene er 
foreløpig usikkert da de virker stabiliserende. Rett ved 
raskanten var det en pumpestasjon som har blitt ødelagt 
av raset, og nå går kloakken urenset ut i Nitelva. Når 
dette kan rettes opp er usikkert da området er for 
ustabilt. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

30/19 Kartlegging av miljøgifter i fisk og tilstandsvurdering av kjemisk 
tilstand i Nitelva 
 
- På bakgrunn av resultatene i miljøgiftkartleggingen i Gullaugvika 

er det ønskelig å gjennomføre en miljøgiftkartlegging i fisk i de 
nedre delene av Nitelva. 

- Det er også ønskelig å få tatt flere prøver slik at vi kan få vurdert 
kjemisk tilstand i denne delen av elva. 

- Økologigruppa støtter at dette blir et prosjekt i 2020. 
- Det ble tatt sedimentprøver i Nitelva i forbindelse med 

avløpsledningen i Nittedal – daglig leder sjekker om disse er i 
Vannmiljø. Om ikke må kommunen få disse på plass. 

- Oslo har gjort en del undersøkelser på miljøgifter i fisk og det kan 
hentes erfaring derfra. 
 

Vedtak: Økologigruppa støtter at det gjennomføres en 
miljøgiftkartlegging av fisk og en kjemisk tilstandsvurdering av nedre 
Nitelva i løpet av 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/19 Oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram 
 
- Denne høsten skal vi jobbe med å oppdatere 

vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram. Vi må gå igjennom 
følgende: 

o Er det nye påvirkninger som må registreres (feks. 
Vannuttak for kunstsnø) 

o Nye tiltak som må inn – se feks igjennom rapporter. 
Vandringshindre, fremmede arter som kjempespringfrø 
o.l. 

- Vi ønsker nå å splitte opp tiltakene våre slik at de er delt på 
vannforekomst og kommune. I dag er det vanskelig å rapportere 
da vi har veldig grove tiltak. Ett eksempel: 

o I dag har vi tiltaket «Lokal overvannsdisponering». Dette 
tiltaket gjelder for 15 vannforekomster og 9 kommuner. 
Vi får ikke rapportert tiltaket som ferdig før det er ferdig 
over alt. 

o Ønsker derfor å splitte slik at det feks blir som følgende: 
«Lokal overvannshåndtering Songa/Vikka, Ullensaker» og 
«Lokal overvannshåndtering Songa/Vikka, Nannestad». 

o Dette blir bedre for kommunene, vannområdet og ikke 
minst politikerne da vi bedre får vist frem hva som er 
gjennomført, og vi får fjernet tiltak fra kommuner som 
ikke tiltaket ikke er aktuelt for. 

 
 
Alle/frist kommer 
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- Fylkesmannen har ansvar for å legge inn/oppdatere påvirkninger 
for Oslo og Viken. 

- Daglig leder i Vannområdet kan legge inn tiltak. 
- Det lønner seg å starte arbeidet så raskt som mulig, og det kan 

være lurt å ta en vannforekomst av gangen.  
- Data må gjerne sendes til Line fortløpende. 
- Fristen for at Vann-Nett skal være oppdatert er nyttår. Det vil bli 

derfor snart bli satt en frist for når kommunene senest må ha 
levert inn til daglig leder. Denne fristen vil mest sannsynlig bli i 
siste halvdel av november. 

- Daglig leder kan komme rundt til kommunene om det er ønskelig 
med bistand til å komme i gang med arbeidet. 

- Det vil bli sendt ut en liste over påvirkninger, tiltak og en Excel-fil 
som oppsummerer det som er reigstert i Vann-Nett per i dag og 
hvor nye påvirknigner og tiltak kan registreres. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til etteretning. 
 

FM/nyttår 
 
FM/nyttår 
 
 
Alle/fortløpende, siste frist 
kommer. 
 
 
 
 
 
Line/ uke 40 

32/19 Faktaark for vannforekomster 
 
- To faktaark har til nå blitt publisert Gjermåa nedre (Gjerdrum) og 

Nordbytjern (Ullensaker). Gjermåa nedre har blitt lastet ned 101 
ganger og Nordbytjern 21 ganger, så faktaarkene har blitt brukt. 
Vi har også fått mail fra en skole om at de kommer til å benytte 
seg av disse. De har også etterlyst faktaark for Nitelva. 

- Ytterligere 4 faktaark har kommet godt i gang, Råsjøen 
(Nannestad), Sogna (Skedsmo), Tilløpsbekker til Svellet under 
marin grense (Rælingen) og Harestuvatnet (Lunner). Disse satser 
vi på å få klare slik at de kan publiseres utover høsten.  

- De som ikke har kommet i gang med faktaarkene prøver å 
komme i gang i løpet av høsten. De som ikke har valgt 
vannforekomst må velge. 

- De som er ferdige/nesten ferdige kan velge seg en ny 
vannforekomst, men det er ikke førsteprioritert å starte å skrive 
denne høsten. 

- Rannveig Berge er Trainee i Skedsmo kommune, hun har startet 
på to vannforekomster til 
Ryggevannsbekken/Kropptjernsbekken/Ringdalsbekken øvre del 
og Stilla. 

- På regionkontor landbruk jobbet det en praktikant frem til slutten 
av august, hun jobbet med tekst til fire vannforekomster i Lunner, 
Mylla, Muttatjern, Karlstjern og Svea.  

- Kommunene som ikke er nevnt over har valgt følgende 
vannforekomster: 

o Nittedal – Nitelva til badeplassen ved Åneby 
o Sørum – Jeksla 
o Oslo – ikke valgt 
o Gran – ikke valgt 
o Fet – ikke valgt 
o Lørenskog – ikke valgt 

 
Vedtak:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle/30. august 2019 
 
 
1. juli 2019 
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1. De faktaarkene som er påbegynt fullføres denne høsten 
2. De som ikke har kommet i gang prøver å komme i gang i løpet 

av høsten. 
3. De som ikke har valgt vannforekomst velger vannforekomst 

som de skal jobbe med fremover. 

33/19 Villfyllinger 
 
- De fleste har ikke kommet i gang med å kartlegge villfyllinger. 
- Skedsmo har startet og funnet noe ved å bruke digitale kart. 
- Andre har en god oversikt fra tidligere. 
- HUVO har gjort en kartlegging av noen villfyllinger. Vannområdet 

som har styrt prosjektet og COWI har tatt prøver nedstrøms 
fyllingene. Alle grunneirerne fikk tilbud om å være med på 
befaring. 

- Daglig leder tar kontakt med Helge B. Pedersen i HUVO for å høre 
om hvordan de har gått frem. 

Vedtak:  
1. Villfyllinger har ikke hovedprioritet denne høsten, men kjente 

villfyllinger bør vurderes inn i arbeidet med tiltaksprogram. 
2. Ved tid bør kommunene starte med å se etter villfyllinger på 

digitale kart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line/høst 2019 

34/19 Fiskevandringshindre 
 
- Fiskevandringshindre bør vurderes inn i arbeidet med 

vannforvaltningsplan og tiltaksprogram.  
- Enkelte vandringshindre kan trenge en befaring i løpet av høsten i 

sammenheng med arbeidet med nye tiltak for perioden 2022-
2027. 

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

 
 
 
 
 
 
 

35/19 Restaureringsseminar i Trondheim 
 
- Liv deltok på seminaret i Trondheim. Det var et bra seminar og en 

bra befaring på dag to.  
- Flere interessante foredrag – Liv orienterte kort. 
- Foredragene er nå lagt ut: 

http://www.vannportalen.no/kalender/gjennomforte-
arrangementer/nasjonale-
restaureringsseminarer/restaureringsseminar-2019/ 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36/16 Runde rundt bordet 
 
- Ullensaker:  

o Vedlikeholde renseparken for overvann i Måsabekken. 
Tar overvannet fra store deler av Jessheim. 
Oppgraderingen skal være ferdig før 1. mars. 
Minikonkurranse - kommunen har satt av nesten 6 
millioner. Rensedammen er ikke oppgradert siden starten 
i 2009. Tas ekstra prøver.  

 
 
 
 

http://www.vannportalen.no/kalender/gjennomforte-arrangementer/nasjonale-restaureringsseminarer/restaureringsseminar-2019/
http://www.vannportalen.no/kalender/gjennomforte-arrangementer/nasjonale-restaureringsseminarer/restaureringsseminar-2019/
http://www.vannportalen.no/kalender/gjennomforte-arrangementer/nasjonale-restaureringsseminarer/restaureringsseminar-2019/
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o Skal på Jessheim skole sammen med VO for å fortelle om 
Nordbytjern 

o Tilsyn spredt avløp og NIP - ferdig med tilsyn sesongen. 
25 bedrifter  og 66 private avløp så langt i 2019. Vært på 
befaring uten leverandører og slikt for å gjøre opp egne 
erfaringer. Utover høsten tas det kontakt med 
leverandører, servicepersonell og slamtømmere, og så 
befaringer med disse. Prøver å varsle alle eiere av private 
anlegg minst to uker før tilsyn. Det fører til mye telefoner 
om hvorfor kommunen kommer, men det har gått veldig 
bra. Litt etterslep på rapporter men alle skal få før nyttår 
slik at det blir oppfølgeing i 2020. NIP : Stor forskjell på 
hvor mye en bedrift eller anleggseier bryr seg om 
anleggene sine. Mye å ta tak i og det er bra at det er 
begynt med tilsyn. 

o Brua over Kverndalsbekken er ferdig, og det skal ha blitt 
gjennomført biotopforbedring for edelkreps ved brua. 

- Nannestad:  
o Ved sentrum lagt ut en byggeområde. Ravnine der som 

må stabiliseres - den har blitt gjenfylt over ett stort 
område. Det er ikke laget noe godt bekkedrag i fyllinga, 
så det er mye erosjon. Renner til Leira med tilløpsbekker. 
Liv sender Line et punkt på et kart. 

- Rælingen:  
o Jobbes med reguleringsplan for dammen til vannuttaket 

for snøproduksjon.  
o Skal oppgradere veien frem til Ramstadsjøen - lages også 

reguleringsplan for dette.  
o Jobbes mye med Fjerdingsby sentrum. En del av 

vannprøvene som ble sendt inn i sommer hadde mye 
suspendert materiale. 

- Sørum:  
o Landbruk i RB på fredag - grunneier fått tilkjørt 10 000 

kubikk med masser. Ga stoppordre på tilkjøring av 
masser. Vi bør ta opp tema om terrenginngrep og 
masseforflytting. Grunneier fikk tillatelse til nydyriking på 
området i 2013, men denne tillatelsen inneholdt en rekke 
vilkår som ikke er overholdt. 

o Terrenginngrep i tilknytning til Leira på Frogner hvor en 
grunneier har tatt i mot sprengstein (rene masser). 
Lokalbefolkningen mener at det har vært en 
salamanderdam der sprengsteinen har blitt lagt. Finnes 
ingen registreringer av salamandere i dammen, men 
tiltaket blir fulgt opp da det var nok søknadspliktig. 

o Kartlegge beverpopulasjonen i Lillestrøm kommune. 
Student med veileder fra Evenstad som skal gå etter 
punkter i et rutenett. Har nettopp startet. 

o Har skrevet en orienteringssak om kunstgressbaner og 
gummigranulat, skal opp nå i oktober. 

o Kantsoner og kantsonehogst - hva gjør kommunen når 
det er registrert hogst langs kantsonene og det ikke er 
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noe igjen. Eli skal lage ett forslag til en prosedyremal. 
Ønsker tilbakemelding fra andre kommuner. 

- Lørenskog:  
o Roaf skal rense sigevann fra den nedlagte fyllplassen på 

nordlimyra, passe på at de får med seg forurenset 
overvann.   

o Prosjekt på Langvannet - begynt å se på 
foruesnningstilførsler og noe peker mot coca cola - hadde 
mye brudd på ledninger i fabrikken i gamle dager. 
Steinlager under fabrikken som har mye forurenset 
overvann. Tar tid å få ut dette.  

o Fiersafe (bedrift) FM må følge opp. Bedriften har dumpet 
brannskum i skråningen ned mot riksveien. Miljødir er 
forurensningsmyndighet i denne saken.  

o Stort trøkk på oljetanker - mange telefoner per dag og 
per om disp o.l.  

o Skal åpne noen bekker og anlegge noen vannspeil. 
- FM:   

o Stor jobb denne høsten med å oppdatere vann-nett for 
Oslo-Viken.  

- Vannregionmyndinghet:  
o Jobbes med høringssvarene som har kommet inn på 

dokumentene som var på høring før sommeren. 
Vannregionutvalget hadde møte i september og 
godkjente dokumentene 

- AFK:  
o Sammenslåing.  
o Anja Winger har sagt opp så nå er stillingen utlyst. Om 

Estalla får fortsette er uavklart.  
o Mangler enda en stilling.  
o I tillegg til fisk har Estrella ansvar for vilt. Nå vurderes det 

hvordan disse oppgavene best kan organiseres i Viken. 
- Nittedal:  

o Oppfølgende kartlegging av kreps - prøver å finne årsaken 
til dette skillet ved Sagdammen.  

o Utredes trase for ledningen som skal gå fra Slattum og til 
Rotnes.  

o Jobber videre med forurensning fra kruttverket. Ser ut 
som det blir forurensning igjen på det området som har 
blitt ryddet.  

o Deponi i Hakadal har kommet i gang så er spent på 
hvordan målingene viderfor vil være.  

o NVE sier ja til å legge ned alle dammene så da er det 
spørsmål om hva kommunene gjør da.  

o Landbruksjontoret går til Hadeland nå når regionkontoret 
endres fra 1. januar 2020. 

o Kommunen jobber på spreng for å finne ut omfang av 
kvikkleire, sikring av grunnen og skredgropa og hva som 
er årsaken til raset. 
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- Skedsmo:  
o Bekkeåpning på gang på Skjetten - første i kommunen. 

Multikonsult jobber med alternativer. Gangvei ved siden 
av bekken.  

o Kommunesammenslåing.  
o Jobber med å fullføre ravineplan. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 

37/19 Møteplan 2019 
 
- November/desember 

 
Dato fastsettes i etterkant av møtet. 
 
Vedtak: Møteplan godkjennes 

 

 Eventuelt 
 

• Hogst/kantsoner. Det er ønskelig med en felles prat om 
dette. Vi tar opp dette på et møte i økologigruppa om ikke alt 
for lenge. Eli tar også kontakt med eventuelt andre ved behov 
i forbindelse med dokumentet hun utarbeider. 

 

 


